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بمسهلرممنلريه!

والسلام،والملاةهدىثمظقهثيهكلأعطىالذيفهالهد

وينحفمالطريقمعالملهم،ينيرالمالمينإلىرسلهيهخغمنعلى

ومنعا!ا،الأرطىائهيرثحتىوالعملوالاجتهادالتنكيرمجال

وصحبه.لهاوكل

مضمو!ا،عريضةتساؤلاتنفوسنافيتجيشفإنهوبعد

أسيانأ،وقوق!ابل،البطيءلقدمناأتفيال!رعنابحث

والاقتصادوالياسةالفكريادينفي،أضرىأجانأوشاجعنا

وأتجهومنيبذلمامعمطلقأتتناصبلا،وايأخلاق

الظروفنتطلبمامعأبدأبتناشلاجهودمنيذلما

.والمثكلاتوالأخطار

رأيوهو،بمراحةرأييأبديأنالقلاىءفيوليسمح

منطي!ةوأقي!ةعا؟تنتبةولي!،ارتجالأأرنجلهلا
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عشراتخلالوتجاربتة!يرظصةهو!،-3!إنماعفجصب

النين.من

فها،الاثزوعيقةحياتنافيبارزةفاتواأمراضألةإن

وعن،والتقدمالسيرعنوالمثبطاتالمعوقاتأممنهي

.والانتصاووالكسبالارنفاع

يدحلاانقامأالعقائديالانقام:الامراضهذهاول

ا!تلفة.المتباينةالمذهبيةالتياراتبينللالتقاهمجالأ

إلىبلومذاهبفرقالىسابقامنقسمأمجتصناكانولئن

علىملتقيأالانحطاطأسوأعصورفيكانحتىذلكمعنه،ف!اديان

فيوالمذاهبالنرقن!نت،مشتركاومناهيموغاياتأهداف

الاعلامركاناضلافهارنممشتركمحيدعلىتلتقيالواصدالدبئ

وقيماحلاقيةمثلعلىنلتتيالعرلصةاللادفيمثلأوالنصرانية

والاظصلهوالاعتقادباثهسثتركا.فالايمانمعتقداتبلدينية

البئريالأصلوالاكقادبوحدةأمامهالإنانوجمسؤوليةبحسابه

،وعبادهافهخلقمم!مأ!معنالناسئةالكرامةفيومساوا!م

يخحامثتراكأالدينهيخاهذبنبينمثتركايضأوغيرهذلككل

.اطياةفيمشتركاطرقولسلوكالمثترلثللعيقا!ك
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معبمضهايلتقيلاتياراتونمتنثأتفقدالانأما

فيولاالفبهريةالمفاهيمفيولاالمقيدةفيلاثيء،أيفيبعض

تخطيطنيولااطياةأهداففيولاومقال!سهاالأخلاققواعد

العملأصاليبفيولاوالاقتصاديةوالفكريةالسياع!يةاطياة

.الس!كوتواعد

ف!وضياح،و!اشتشتتوحياتنا،تجاذبقواناإن

تأأونتقدموانواحداتجاهفينسيرانذلكمعيمكن

وطريقةمتناقضأمختلفأال!يرانجاهداممانعملأنأونرتفع

اضتلافأ!ييأ.مخثلفةاءلممل

عنالعصرالموووثالقديمالبناها!يارسببهالتثتتهذاإن

الىوالتحول،وأصيلدضيل،ومنوصالحفاسدمنفيهبماالماضي

بالنقصوالشعوربهاوالافتتانالختلفةالغربيةاطضارةمذاهب

لها.والتعصبمثلهاوتحظيمقيمهايسأما!اون!دا!خارواوالضعة

متبدلةمتناقضةءتعارضةشسهاالمذاهبهذهأنعرفناوإذا

الىالدينيةالفكرةمنالفكريالمجالفيانتقلتفقد.م!حولة

الوجوديةإلىالعقليةالفكرةومبن،علهاالثافىةالعقليةالفكرة

منالمركبةالمذاهبمنضروب،إلىالمقليةالمذابعلىالئائرة
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الملكيةآنظامنوالاقتصاديالياصيالهالهوفي.وكلكهنه

ثمالمطلقةالفرديةواطرالديمقراطيةإلىالفردوحالمطلقة

الأنظمةمنأنماط،الىوالاقتصادالياصةفيالهاعيإلىالثسلط

نحنلفة.درباتفيوالكل!اطربةةكات!فاوت

منإطارأالقومييغمنتفر(التحررحركات)دنعتهماإن

المذاهبوولرجتينناذالافاعةأليلمهدالنحرربحجةمح!توىكل

،وءادفومفاهيمهائدهاوعقا!االواكلاختلافطديثةالأبنبيةا

صبوس-لحضارانفاوتهصخوىلنقر-بعببباالثمورذوعدنا

فياقدسةيتحلمالذيكالم!ندستفكيرغيرمنالسطسأتقلب

اطاربلد.إلىيخود،)!قليلاطبوائرالمناخباردبلد

.الفروقملاحظةمنغيربحرفصفأثعممانسقعلىبناهليبنى

بناهويتلض،نفهالمرضدثيصيفرضهاللاجإن

فيهنحنالذيمو!ابوعي،فدمناهالذي!شضبصناعلى

لاريخنا،الأصيلذاتبت!اوا!معالمعن،والكنفومثكلائه

آخرأو!بأتاعأكالقطيعيخهن!كونلاطريقفيوالسير

وموقعنااففسنانعرفأصارأيخهنكون،وإنمايارأووليمين

طبأولدولةقيادنانح!لسفلامناموقعه7غيرلاونعرف؟

بق.الطرعيناوبفرطىبأمريابستبدلمنولا
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المتداولبالمعنىلاإصياؤهيجبالذيالتراثدوريأتيوه!ا

الم!نبرفوففيحلأأبهىفي3وعرضهمنهيط!بعلممابطبع

وفيظلالهفيجايعيشبجعلبل،المكتباتوضزائن

اقدامنا.مواقعونبتقاتبضالنستعيدأجوالهوفيمناهجه

ايىونمتبنسبالينايمتلانهعصبيةكراذأنحبلااننا

،وصيلاالروح!بةالقبمحماعذلئهفوقلانهبل،فحسببقربى

مجالفيالتاريخةتجاربنابخلامةممزوجة،المثلىالإلهيةالمبادىه

.والاقتصادوالأظقوالسياسبماالفكر

وثحاراتلافتاتضكلفيالمصوغةالفارغةالقوالبإن

بالغنىونحن-،لأ!احطرةوعوبةوعاطفيةتكنجذابةمهما

عناأجنبيةوتجاربمذاهبتلضىاليافراتوإن.فتراه

اتباعأ.ونجملنابغيرناتلحقنايأكا!رة

منةلكف!نميزأنيجبولكنالصفرمننبدألاإننا

والطبالمضهارالمتتلنلببنمراةمهاأقدامنافيتثبتحينتراث

وتحليلواستنواجوثراستةاثناأضتراستعرإنونهم!فيالنابت

ومثكلاتتجلربمنفيهعاومحرفةمنهاطالدةالعناصر

الغابة.هذ.إلىالمرصثهالطرقمنهامطريقإنسانية
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تراثنا(قيم)و(مفاهيم)و(مواقف)منكثيراوإن

وثه!افنفهمها!غاشنيدلابعد،فلاذاالإفسانيةنتجاوزهالم

.الجديد-جاتن!ثمروطفيونكيفها

لمالذيالنوحهذامناقدمهاهناصالتيالدواسةإت

كانتوهـنها(العلمالعلم)خرافةفيهالانطلاقنقطةتكن

..(الاعلىوللثلللحياةالعم)ضيقة

نأنستطيعالذبئالبرالافرادأحدتيميةابئوإن

الذاتيالبنا.لبناتبعضءن!انصخعثمينةخاميةماد!ام!رعفينجد

ويغنيفكرناضرايينيغذيمامنهنسنمدغزوأوينبرعأالجديد

.الجديدةتجربتنا

الذنجاالببغاواتاولئك!ورمجتمعنافييفك!أتيجب

فأضذواوالنقصبالضعةوالثعورالجهلةبهماجتمع

اجرا!فيغرقواوقدالنربمتعصبولقنممق!بنمايرددون

الاسلامىلاسلاميوالفكرااثسأنالترمنالتقلإلمنيةالفكر

مناصبنقصهمصنتحوضولا؟وحمهاوخلودإبداعمنفيهاوم

البابنسدأنفيالقصيما.ليستيحملوثاألقابأويتبرؤو!ا

نأفيايضأا)قضيةولكنأنفسناعلىغيرناونغلقهوبينبيننا

ننظراليهأوكراثناوصدهونجهليهالفرالفكرأجواءفينعيقلا
http://al-maktabeh.com



وأص!معابتةاف!رتمليطعليهالذيموقفهومنغيرنازاويةمن

أضرى.و!ضاراتوفدفاتعقائدبمقاييسلبهويمهومنمحضرة

مذهبهاوأصلهكانأيأالقارىه4الدراهذهفيأقدمإنني

وتحليلهام!!ااستفراجهاإلاةيهامملييكنلملنظراتعرضأ

قضيةمنالاسلاملمرقفتيميةابئالديئتقيفهما!اعلىوإبرازها

.الاقتصاديالهالفيوزدخلهاووظأئفهاالدولة

تيميةابئنظرةأستفرجألتالأولبحثيفيصاولتوقد

بحثوهو.ولوظاثفهامثروعيغاوأصلوطبيعتهاالدولةإلى

ومهرجاتالإسلاميالفقهاص!بوع)فيوألقيتهقدمتهكنت

والعلوموالادابالفنونالأعكالجلسنظمهالذي(تيميةابئ

فيجامعةدمثق.ا069سنةالمثحد+العربيةيةالجهورفيالاجماعية

بوجهةثاألفومااطسبةعندراسةفهوالثافيالجثوأما

(حصوبوجهتيميةلابنكتاباطةعنخاصةدرامحةثم،عام

نظريةتضمنالذيالكتابهذامنالاقتصادىالجانبعن

اطريةبينالاقتصاديةالقضية)مثكةفيتيمةلابنكاملة

الإسلامية.الثصريعةفي(والثدضل

لبناتمنومصوغةمصفاةلبنةفيهاالقارىءبجدانفسى

منأساصيعنصركهذلكمنفيتكونأمئالهاالىلتضاثتراثنا
http://al-maktabeh.com



يتفرعالذيا!لثتركالعن!رويكونوذانيتناتكويننانحاصر

الاجماعية.ونروطاالفردبةضياتعابحسبوبتنوحذلكبعد

.الأحرىالعوالممعوعاعلناتطورياومراصل

الجدبدالبفه،ك!ةا!بلةالن!ةروادلما!عيدهذابناةإن

سيتميزالذيالجيلوبناة،اطق!تةوالزصد-،الإيجابوالتحرر

المصدر،إيةبرصالة.العميقوالايمانالأصيلالواعيبالنكو

التحيق.ةإشات

.مال71وضقا!ياثهسدد

387؟ا.لأولربيع

7691(نيورر)نايرص

المهاركثرهااعهدكأصد

الثريمةوايأدإنفيكليةالحقائدقمرنيس

دمثقبجامعة

***
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ئرهواأفيابحباة

بئالسلامعدالديئعبداطليمبنمجدبئاحمدالديئتتينث!أ

ثين.الهدالعلا.ووجد.منكبار،فأبرهالعمبوارثتاصرمنتيمية

نيلثرصهمعاشنرالذيالأخبارمتركنابمزلفبدة

جرثمهاملثابل!داليش1)ناحرفي166ولدسنة.فيالثوكاطارولأا

غزومنهربأعدمشقإلىممرهمنالسابمةوهوفياصرثهمع

التتارغزوإفىاليهاأوواالذينالعلاهمثوىدمثقوكانتالتتار

الثامبلادمن!ثيروفيفيهااطنبليالمنمبوص.لغداد

والجوزية،والسكريةومدارسهكالممريةالكباربعلائهمز!رأ

الفتهفي!برزبنالمشهوربناعلاآلاامندبحدةيومثذمرعادمثقنتوكا

الئكانتالرهامنقليلاالجنوبوالىالرقةوثماليثرقيصلبتقع(')

كوطتها.دمثقنيجةمنببةالعوحران.رهيغيرعلميةكاريخيةضهرةلها

-11-
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كالنصيوابنعاصروهأوابئتيميةشقواكنوالتاويخواطديث

.وكيرماطنابلأالمقد!يلواوالنوويالع!يددقيقوابنكثير

متعددةدولالىدولتهلتاقدالعمرفيذلكالاسلامكان

منعنيفةلغزواتديارهوقدتعرضت،آصانهابكليتقل

غزوإلىقرونمنذالمسلينعقائدتعرءتوالتشار،؟المليبيين

والمتكالين.فيالفلاسفةذلكأفىوظهراليونانتالفلفة

مذاهبفييت!فدناميأجاكانالذيالاصلاميالفقهوأخذ

المذهبية.والعمبيةوال!تقليدا!لطريمةة!اتئيحمنفصلة

عنمنفصلةالنصوصواعتبرت،الأصيلةالأدلةواغفلت

عندإلاالهما،السنةفيالممتنرةتطبيقهافعوظروالث!صعيةمقاصدها

تتالدالناسوتوار:.عمركلفيالعالاءمنالانذاذبعض

،احرىأصيانأعباداكموفيأحيانأءيا!مفيدظتوعادات

إلىالمسالونوانذم.العبادةوصفاهالتوجدنورء!مفجبت

الياصيالتفكيرأوالاعتقاديالمترعأوالفقهيالمذهبنيفرق

عنوانحرفبهيرأغراالفرقبعنىوغلا.الصوفياثع!ربأو

الاصلامي.الكيانعنوانفصلعليهاخرجبلالاصلاملحاليم

الأوضاعتححيحيحاولوتأعلامعالاءذلكمع"ناكوكان

.الظلاتونبدبد

-12-
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والفقه،باظديثتحقكانتالتيتهأمرمنالعليةالبيئةهذهفي

!صالعلاء،ولامنباعلاميحتمظيناللاالذيدمثقوسطوني

الجوذلك،وفياطديثالىالثدددبنزوعهمالممروفينالحنابلةمن

متفوقأف!نتيميةبئاحمدالدبئتقي،نثأالمضطربالاجتماعيى

باحداثمتصلأالشخمةقويالافاقوامحالعلمنينابنأمهـبرزأ

أنواعبثقو!اهدأةيهاعاملأبلواف!ريةالياسيةالعمر

غزوأمامالجريءالمحاهدالثائر.ف!نالجهاتمختافوفيالجهاد

التفك!وعلىانئائروكان.مثهورةمواقفذلكنيوله،التتار

سبيلفيالجبارنقدهبمعولاليونانيةالفلفةوالمتصدياليوناني

المجددوكان.تأثيرهامنالم!تحررالاسلاميالتفكيرإلىالحودة

هدفهاالتيالعميقةالفقهيةبنظراتهالفقهميداتفيالاسلامي

فيئرالثاوكان.والسنةالكتابفينررالعدلكلالهتمعتاسيس

لاصلامىاالهتمعفيالتيحدثتوالعمليةيةالفكرفاتاالانحروجه

،عتقادلااوالفكرفيالصافيةلاصياهروحالتوحيد،قص!تىالطرمن

تأثيرمنمبرأ()عقيدةلعمالطريقشاقأ،والحبادةاللوكوفي

!ذيبأو(ثصوفأولسدكاوغيرهاأواليونانيةالفلفة

أصوالليعالجوصياةاللفالصالحالكتابوالسنةمنبهلنخيم

.النبوةونبراسالقرانبنورالنفوسوأدواءألقلوب

-.13-
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اساطةالاصلاجةثورتهفيالنحاحعلىتييةابنأعانوقد

واراهالصحابةوفقهوالنةالكتابمنإلاسلامبع!منا!رة

والتدقيقعلىالتمحيصوقدرةالفكرفيونفاذ،والمذاهبالاممة

الاصلامقواعدفيوربطبالمربيةمتبنوعلمفصوصوفهم

استنباطعلىعبيبة،وطرةع!رهفياطيا-ومثكلاتوتعاليمه

النصوصبينالتوفيقوعلىاطيا-مصالحومعرفةيعةاثرمقاصد

داؤةمنينتقلأنفاعتطاحومصالحهاوالجا.ومقاصدها

ىالاتإلىعص.فيرا!أ!فالذيالمذهيالتقلبد

الأصلفيإلىالترجهوالاجتهاد.وهوثموالاسشباطالاصتدلال

الدليللهظهراذاحر2علىرأيأيربمقدولكنهالمذهبحبلي

عذاكل،الادالمالثرعيةإلىاستنادأالمألةفييجهدوقدالمر!.

لهم.وتتديرهالفيهواكلهالجهديئمة.مراعاتهمع

مفكريمنوالنوابغالأفذاذمنرأينافيتيميةوابن

تخررأعمرهمنأثيرمنيتحرروا(ناستطاعواالذيئالاسلاآ

سير.و!الطفيالاسلامنبعإلىالمودةإلىوبدعواواجمأ

والتابعينالصحابةمنالأول.ووعا.الجيلونقله!فظهالذيالاصيل

صاصبي!كوتلأنتؤه!القوالموأهبالصناتأوتيولقد

-4؟-
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بلاطنبليالمب!فيوالامتمباطالفهمفيوافحطب

الواسعة.العريضةالشةأهلجادةفي

فيكثيرةومناقث!اتكبيرةضةتيميةابنصولم!رتقد

الهالفةالفرقالكثيرنقاسهبببذلك،وأكثركاتوبعدحياته

عنالدفاحفيوعنفهبهاانفرداليالفقهية،واجتهاداتهالسنةلأهل

فيالأثاعرةكلهجومهوصئد--؟الصفاتاياتفيالسلفمنمب

51اربحضمنبوقفه،-وبسببخاصبوجهالموضوعهذا

الشرعظاهرعنأفوالىفيحرجواالذيئالغلامنالموفية

.العباداتفيالمستحدثةالدعمنكذلكوموقفه

المناقثاتهذ"كارفيالظممنكثيرتيميةابنلالوقد

وينتقمونهيذمونهأواص!مأصيئ!ةعليهممنيح!كمونكثيربنلأن

حصوههقالهبمااكتفواوإنمالمارهاعلىيطلعواكتهولميقرؤوالم

أصحابالافقمنعنهبدافعأورأيبمايدعيمنبح!!عنهنقلهأو

أكبر.ومنالعممنالقليلأالبضاعةاوالمذمبيةالمصبيةأوالضيق

للتموفعدوبانهالقولقيميةابنضصوميرتبههاالتيالاخظاء

باعال5الكبر-عنايتهلرجدواوا،ر.كتبهإلىرجحواولو

استئهاداته"وإلىوعنرالظاهرةلاعالواالأملهيوأغاالق!ب

وأبعياضبنوالفضيلوالجنيدالجلافيالقادربعبدالكثيرة

-15-
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الكوخيفمعروموأدبناهيمو)برالسقطييوالسرالبسطامييزيد

ولوكثيرةفيمناسباتوالتاهعلملمم؟واجلالهوغيردموالتستري

والعبادةالثهالىالاركالضدةمنعليهكانوماكرجمتهفينظروا

عمأقيهنوجدوأذلكفعلوألواالةعلىوالتوكلالدنيافيوالزهد

وولياالانحرافمناطاليالاصيلالاملاميال!تصوفاعلاممن

سبيله.فيابىهدبئوأنصارهاللهأولياهمن

الاستاذ!بهاالتنثعةالرااننصفةالكالةالىالقارىهونحيل

النا.جةهذهمنسماولاقىجمتهفيالندويالحسنيعلىاطسنأبو

!بهاالتيلمال!لةاوكذلك(1()رهبانيةلانيةربا)!ااعةوفيرسالة

تجديدلماريخموجز)كتابفيالمودوديالاعلىأبوالأستاذعنه

.نجديدهعنالكلاممجالفي)2((واحيائهالديئ

قدرهحقالانصقيقدرلمتمميةابنالاسلاع!شيخأنعلى

الفقهيومذهبهتجديدهلات7ومجاوارائهدمارهآ.درامةصيثمن

.وتصوفهالتاربخيونقدهالسياسيةوأف!رهالفلسفيوالفكري

جدأقيمةرصالةوهي6699بيروتفيالفتحدارنشر!ا)9(

.الله.حنظهاطسنأبيالاصتاذفولفاتصسائر

.6791بيروتفياطديثالفكردارنثرت2()

-16-
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واسعةفيهالبحثمجالاتتزالولا.الابحاثمنذلكوغير

قليلإلاعنهالعميةالدراساتمنالعصرهذافييظهرجدأ.ولم

9391شةظهررنسيةبالةأصدماجليلانكتابانمقدم!تهاوفي

الحبيرالفرذصيالمسنرقلاووستهنريالاشماذلمؤلفه

كولحج)بالمعروفبارينفيالعاليالمحهدفيصالياوالاستاذ

وأرازهلمارهواوعصرهتيمتابننظريات)بعنوان(ووفرأنس

75(.نحر)فيالكتابويقعوإنصافدقيقوتتبععيقفهممع

والمدرسةاطنبليوالمذهبتيميهبابناصثتغالوللؤلف.صفحة

المؤلف.ويمةازعنةنلاثينعلىيزيدخاصةوعلائهاالئامية)طنبلية

نيةالىالفرترجموقد.تدرهاحقالاسلاميةالثقافةبجادهوتقديره

وغيرماتيميةلابنالوصولوممراجالثرعيةالسيامةكتاب

الىهذاكتابهقىجملووصبذا.أيضأاطنبليالمنمبكتبمن

الكتابمنذظهروتحقياتهبحوثهمنأضافهمااضافةبعدالعرل!ة

الكبيروالبحاثةالجليلالعالمفهوالثافيالكتابأما.صئلآن

(035)فيويقعم5291شةظهروقدزهرةأبوعدالثخ

.ومزلفاتهتيميةابنجوانببمحتلفباصاطهأيضأويمتازصفحة

بعنوانالرياضفينث!روفهرستها،وقدبطبعهاالىعنايةحاجةفي

(9)HenriLaoust. Essai sur les doctrines sociales

.yaص!*ن! Leغه!e Ben Tسنة-et Politiques de Takid

.9391
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وهيصتمرأالنثعرينالولا2مجلدث!تون(ييةابنفتاوى)

بحسبمصنفةوهيمنمؤلفانهكثيرةئلورساكتبعلىتشتمل

...والتصوفالفقهفيوء!االعقيدةفيفنهاوالعدمالموضوعات

منالطبعالاز!اءبعدءميةفهارسبعمليعنونالناشربنولعل.الخ

الضخمة.الموصوحمةهذهمنالأستفاد.منالباصتليمكن

لآلمارجديداضراجفيبائ!رسالمرمئادعدالاستاذكانوكذلك

افهوشجوالنةنهاجمنئينجزوطبعتيميةابنالاسلامصيخ

مثروعه.إتماملهييسرأن

بعقلجهادهحقاثهسيلفياثهرحمهنييةابنجاهدلقد

والتزامه،اطقفيجرأتهسبيلفيواصابته،وصيفهولسانه

اط!موغضب،الديئأح!معنودناعهاثهطدود

الدنياعلىوالمتهافتينالمطامعأصحمابوك!يداطسادوصد

لآرا!المخالفينمنعليهالواجدينويخظ!موالمتزلفين

منمؤلفاتهكثيرأالحجننيوكتب.هرارأ.فسجنكثيرةمحن

موجودوق!رهاليوم728Aسنة،ثقجنفياثهرحمهوما!

الحظيمالرجلذلكثرىصيثدمشقجامعةمبافيلين

بجودقلاوالتتوىوالعمالجهادمنرائعةصنحاتمعهفطويت

الملأفيورفعثوابهانأجزلالطويلأالقرونفيبمثلهاالدهر

مقامه.الأعلى

18--
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الموضوءاتا"مةمنيكنوإقواطمالدولةصضعان

ضالراللاصلامالأولالحصرمنذوأكتهمالمسالينفقهاءشغلتالتي

ابنلعصربالنسبةخاصةظورةذولكنه،ومقالاتبأراءفيه

ال!اسية.وظروفهتيمية

هدفألغزواتكانتوممرالشامونهاالاسلامبلادأنذلك

تحربىوقد.الغربمنوالصليبينالشرقمنوالمغولالتتار

ولاضطروهذاوقبلتييةابئجاةفيالغزواتهذهصدوث

أمامهالوقوفمنبدولاكهالأمةيهانيهددجيمثك

الثامتحمكانتالتيواطكومة،وصيلوكلقو!بكل8وصد

ثمروطة!هالسحقالدولةهذهتكنو!المماليكدولةهيومصر

أكالماجميعتكنولم،الفقهاءعندالمعروفةالثرعيةالإمامة

ابئت!يمةيكونوقدمقبولةمرضيةطكهاونرابولا!اوأعال

الىتزديالمسائل!اهذءإل!رةنولكل.لهاالمنتقدمينأولمن

ع-21-
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فلاوالصليبيينالتتارغزواتأمامواقفةأ!اكانتمعإضعافهأ

منينتقدمحاالسكوتدونذلكفيومعاونثهاتاليدهامنبد

الموضوحهذافيتيميةابنوقفلقد.الثرعةالوجهةمنأعالما

وصد!الهايحفظالذي،افىاعةلمصلحة.الموافقاطكيمالموقف

والمؤيدالجهادداعهةف!ت.العدوء!اويدفعكياغاويقوي

والمعارضومركزهاعاصتهاالقاهرةكانتالتيالمماليكلدولة

الزمن،ءنقصيرةفترةفيسنقر4بقامالذيللانقلاب

منولحف.القائمةالسلطةتلكمعالجهادعلىالثعبوالهرض

ومدىالدولةوظائففيرأيهمعلنأكتبأحرىجهة

وحةوقومسؤولياتهوواجباتهالراعيحقوقبينأسلطتها

ولاةمنالناصحالمالمموقفوقفوبذلك.وواجاغمالرعية

ليعرفهالثنفيللوعيوالموقظ،العالاهواجبهر؟الامور

رعصالتهمقدمةفيذلكالىأشار؟،واجاتهيعرف؟حقوقه

هذ."قالإذ(والرعيةالراعيإصلاحنيالشرعيةالسياعيد)

لاالنبويةوالإنابةالالهيةالسياسةمنجوامعفيامخ!تمرةرسالة

مننصحهالثهأوجبمناقتضاهاوالرجمةالراعييشننيءنها

."الأمورولاه
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تيمية:ابئمؤلماتفيالموضوعمصالر

والولايةوالإمامةواطمالدولةموضوعتيميةافيعالج

.خاصبوجهمؤلفاتهمنثلاثةفيوالسياصة

في!بهاوالتيالصوعيةالسيامةفيألفهاالتيالرسالةأولها

فيالبحثنهنهوقدالحسبةكتابول!ؤجهاضاصةالموضوع0هذا

الذيالعدللإقامةالاقتصاديةاطياةمجالنيالامروليسلطة

بذلك.سحيه؟لرهالاتواتاالنبوغايئهو

وثصروطها.الإمامةفيرأيهتضنالذيالسنة.كاجولمالثها

منهالرعيةوموقفإمامتهبهتثبتوماالإمامتعيينويهفية

ء!اجكتابعلىالردفيوضحهالكتابوهذا.الطاعةجثمن

فيالإماميةالشيعةرأيتضمنالذياطليالمطهرلابئالكرامة

اكثرالاصرالنياعتمدنا.وقدالأئمةوصفاتوصروطهاالامامة

.الاتحدالمغاجمنالمنتيحماهوقدللذهينحتصرهعلى

فيتييةابئرأينستخرجأنيمكنالثلاثةالكتبهذهمن

صياغتهفيتيميةابئأنالقولإلىهناونبادر،واطمالدولة

الكتابأعنيالأولىالاسلامبأصولأولآتأفىالدولةفينظريته

فيالطريقوسارالسنةأهلصلكعامبرجهة!اوسلك،والسنة

-23-

http://al-maktabeh.com



لبضو)لمارتهالمسانللبعضإبراز.نيوكان،فيهاسارواالتي

بهاالمرورصرعةأووبسطهاالأمورلبعضوئاكيدهالمثكلات

صرهظروفوهماإضافيينبعاملينمتأفىأعندهاالتوقفوعدم

واطلافة.الإمامةفيالإماميةالنظرومعارضتهالححيامية

منذالمسلينباهتماماصشأفىواطمالدولةء:ضوعبحث.إن

ا!راوما،ربجوارإلىعليهاالهصلواتالرسولانتقال

ولماانأماملانفسهموتبرثةغم،3،!ونألهوجتمونبهيحنون

ومشكلاتاصسئلةمنأمامهموتطرصهاطجاةظروفعليهمتفرمه

عليها.الإجابةمنبدلا

منأعدا!اعلىوتنصرمحهايجاهدهلالقائمةاطكومةهذه

عليها؟هلينصرونأمعليهااطارجينعلىتنصروهل؟لاجانبا

ذلكص!وىمالهايدفع؟وهلكالزكاةالمث!روعةالامواللهاتدفع

إليها؟ودفعهء!االمالأضذيحلوهل؟الأموال!ن

علىتطرحاطياةوقانع،كانتع!دكلوفيتيميةافيعهدفي

منحمبردولا.وأقوالباممال!ء!اليجيبىاالأسثلةهذهالناس

ولذلد،نجد.افهامامذمتهبهيبرىءالمؤمنكيرإليهيستريح

-3،2-
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المذاهبلأ!ةثمالأولالميدروفقا.والتابعينالمحابة

للاهاموقدكان.ا!يراطيويالموضوعهذافيوأراهأقولأ

ويكيناواضحةآراءبعدهمنمذهبهوفقهاءقلايذهثمأحمد

يعليأباطنبليالفقيهالسلطانيةالأص!مكعابالىنشيرأنهنا

لالاورديوالمحماصر458سنةاثوفيالفراءصسينبنعد

أيضا.السلطانيةالأص!مكتابمؤلفالشافحي

8*8
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يةلالوا

سلطةعلىالمسلوتأطاقهاالقالعامةالكلةهىالولابة

منذتجلهمنالمسلوناستعملها؟تيميةابئواستعملهااطم

العظمىالإمامةمناطممراتبجميعوتشملالاولالصدر

هذافينسميها؟الوظالفأوالولاياتأصغرصتىاطلانةأو

بحثمنجزءأإلاليىاطلانةأوالامامةفيوالكلام.العصر

الأولى.الدولةرياسةفيالبحتهوإذالولابة

كا:وضووربياوجو

السياسةوفي)1(اطسبةكآبفيتيميةابنالإمامبين

نظامقيامأيالرلايةوانمحامنالناسبدلاأنه)12الث!رعية

فملاحرفييميةابئقال.الناسوعقلأشرعأواجباطم

الشرعيةالسياصة(ساطسبة(1)

.!7ص،الحيريةالمطبمة،
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الناسولايةأنيعرفانيجب):الثرعيةال!ياسطفصولمن

مإبنيفاتبهاإلالديئقياملابلالديئواجاتأعظممن

لهمبدولابعضإلىبعضهمطاجةبالاجماعإلامحلخهمتتملا

فيثلاثةخرجإذا:!أنيقالصتىرأسمنالابئععنه

أيىصديثمنداوودأبررواه)،دم-أعليهمفليؤمرواسفر

افهبئعبدعنالمشدفيأحمدالإماموروى(هريرةوأيىسعيد

الارضمنبفلاةيكونونلثلاثةيحللا:قال!بالنيممران

الاجتماعفيالواحدتأميرفأوجب!ط.أحدلمعليهمأمرواإلا

،الاجماعأنواحصائرعلىفيلكتنبيهأالسفرفيالعارضالقليا!

ولاالمنكرعنوأفيبالمعروفالأمرأوجبتعالىاوولان

الجهادبنأوجبهماسائروكذلكو)هـارةبقوةإلاذلكيتم

وإقامةاظلوماو!روالأعيادوالجعا!عوإقامةوالعدل

ظلالسلطانأقروى.ولهذاوالإمارةبالقوةإلائتمولااطدود

ليةمنأعلحزجاآإمامنسنةمشونويقالالأرضفيافه

دينأالإمارةاتخاذفالواجب..ذلكتبينوالتحربهبلاسلطان

.)9("اثهالىبمايتقربوفربة

.77!الشرميةاليامية(1)

-27-

http://al-maktabeh.com



الاضةفيولاالدنيافيلامصلحتهمكملامإبخطوكل"

منافعهمجلبعلىوالتناصرفاكماونءوال!اعرالاجماعفيإلا

.فإذابالطبعمدنيالانسانيقالوفذامضارم،لدفعوالتتا!ر

،وامورالمصلحةبهايجلبونيفملو!اأموومنلهمبدفلااجنمعوا

تلكفيللامرمطيعينويكونونالمفسدةمن!المايمنبركا

مندبدلامإبننفبيع.المقاصدثلكعنوالناهيا!اصد

أهلمنولاالإلهيةالكتبأهلمنيكن.لمفنوناهامرطاعة

دنياملمصا.لحيحوداتيرونفماهلركهميطيونفاكمديئ

.)1("احرىوعلنبنكلرةمميبن

ويستشهدالناسلملاحالعدلضرور-عنيتحدثأنوبعد

الكتابمحهموأقىلنا،لبيأترصلناأرسلنا.لقد،:تحالى3ب!وو

ط!ممزءالنيأمرولهذا8:يقول"...بالق!الناسليقوموالميزان

يردواأنالأمورولاةوأمرعليهمأمووولاةبتويتهأشه

بالعدليحكواأتالناسبينصكواوإذ)أطهاإلىألاعيا!

.")2(نعالىاثطاعةفيالأمورولاهبطامحةوأمر

2،3مفعأالحبلأ(؟)

()2*،.
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قدكانفاذا"ذلكبعدويقولالسابقينالحديثينيرردثم

كاناحدلميرليأنالاجماعاتوأقصرالجاعاتأقلفيأوجب

.،ذلكمنأكثرهوفماذلكوجربعلىتنبيهأهذا

الولابةووجوبالدولةضرورةفىهذاتيصيةابنوراى

المروؤيووىفقدتجلهال!لفعنمنقولبلجديداوأيأليس

أتذهب.آصامنللسالينبدلا5:قولهأحمدالإمامعن

.)9(،!الناسصموق

المسلينرأيعليهاستقرأمرالأمامةوجوبأتويبدو

إلىالحيوانكتابمقدمةفيشيرالجاحظفإنبعيدزمنمنذ

بح!يةعبتتيفهلا5:يقولجثالفوضويينمنلجاعةشاذرأي

الأئمة،طاعةمنالامنناعيرىومنالإمامةوجوبأبىمنمقالة

بلاراحوهملأعا!مأردقيمبلاصدىالناسقىكأنزممواالذيئ

الاجلوغنيصةالعاجلصلامةلننلهمبجمعأنوأجدرلهمأريغ

لمموأجمعا!اسدمنأبعدلهمنظاملانث!راقىكهموأن

.)2("المراسدعلى

صفحة6يملىلأبيالسلطانيةآالأحكا(1)

2!-01الحيوانكتاب!9)
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والدوثه:الحيوغايةالولايةمثاصد

ف!متنوعةبعباراتالمقاعدهذ.فيراعنتييةابئعبر

افرعية.الياسه7وفيا)طس!بة

مقصودهاالأصلامفيالولاياتجميعان":اطسبةفيقال

)9(،العلياهياق!الةتكونوأندثه!ولالدبئيكونأن

.:بقولهعليهعقبثمالثرعيةالسياصةنينفسهالمعقهذاوأعاد

و،بع"كتابتضمنهاالتيلكلاتهجامعاممافهوكلة"

أرسلنارسلنالفد5:تعالىقالو!ذا،بقولههذاتفيره

.،بالقطالناسل!قوموالميزانالكتابمعهمواقىلنابالبينات

طديداوأشلنا":بمالىفال7ثم،ظقهوضوقالثهصقوؤفي

بالغيب،ورصلهينمرهمناثهوليمالناسوش،فعيدصثدبأسيخه

.)12باطديدمقؤالكت!ابعنعدلفن

الث!رعية:ال!اسةفيوقال

مقالذياطلقدبنإءلاحالولابا.تفيالواجبوالمقصود،

.3!).1(

.29!الث!رعيةالياعة2()
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الدنيافيبهنعمواماينفعهمولممبينأضسرانأحسروافا!م

:نوىاتوهوصامدأمرمنبهإلاالدينيقوملاماوإصلاح

لهأصلحيحدلمفنالمعتديئوعقوباتمسضحقيمابينالمالقصم

مماليبعثتإنما:يقولا!اببئعركانولهذا،ودنيا.دينه

دينم.بينمويقيموافبيموسنةربمكضابليعلوآإليم

كانالإم!نبحسبودنيامدين!مإصلاحفيالراعياجتهدفإذا

،)9(.اثهسبيلنيالهاهدبنأفضلمنوكانزمانهأهلأفضلمن

فيفولهاطمغايةاوالولايةمقمودعنبهعبرماجملةومن

الامرمقصوثماإنماالاسلامبالولاياتوجميع،:اطبة

الكبرىاطربولايةذلكفيصواءعنالمنكروالنهيبالمحروف

الحموولايةالثرطةولايةمثلوالصغرىالسلطةنيابةمثل

)2(."اطسبةوولايةالماليةالدواويئولايةوهيالمالولايةأو

اثهصقوقفيبالقطالناسوقياموالدنياالدكهفاصلاح

بالمعروفوالامركتابهتعاليموهيافهكالةوإعلاءوالعباد

11!)9(.

.6!)2(

--'1
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فيالولابةومقامدالدول!غاياتهيتلكالمنكرعنوا)!

تيمية.ابنيرى؟الامحلام

:J.ylأرلوا

من؟أمورهاولاةلمومنالامةقيادةيتولرنالذبئلممن

الاماميقول؟كتابهفيبطاء!اثهأمرالذبئالأمرأولوام

الأمرصاحبايأمروأولوا،:الحسبةاببرفيتيميةافي

ايدأهليخهيثتركوذلكالناسيأمرونالذينوموذووه

صنفين:الأمرأولواكانولهذاوالكلاماشحموأهلوالقدرة

فسدفدواوإذاالة-اسصلحصلحوافإذاوالامراءالعلاه

افهاطيحواامنواالذبنأ!ايا)تعالىقولهفيوقال.)9(،الناس

بذويالامرأولوائسرتد(منمالأمروأوليوالرسول

حقوعرماوالديئالممباهلو!ساطربكأمراءالقدرة

كاملينكانوافاخهماطلفاهالراشديئفيكاملينكاالوصفانوهذان

فيأنجلبعضهمكانوإنوالسلطان4والسياوالعدلالممفي

.)2("بعضمنذلك

87.!الحسبة(9)

s!المنتقى)2( v v.
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يدةعدمتفاوتةتبامرواءكثيرةأجزاهذبمديةلالراوتشمل

وأولهاومصالحهاالأمةورعايةاطموسياسةالدولةادارةبهاتتم

ومنبينرأيالكبرىالإمامةعليهيطلقكانما(والدولةرياسة

فيها.تيميةافي

:.الدوثهرياسةأوامبرىالامامة

السياصةفيالكبرىالإمامةلبحثمطلقأشيمي!ةابنيتعرضأ

بحثالث!روطنهأمعالخصوصعلىثمروطهايبثو!الثصرعية

القارىءليظنحقصفيرةأوكبيرةولايةلكلالمشتركاالحامة

اطل!يفة.أوالإمأمأوالدولةرئي!فيالقرص!يةيشترطلاأنه

معذلكظنواحينا!افيوأينافياباصثينابعضوقعولمذا

كتابفيالكبرىالإمامةأوالدولةرياسةعنالكلامإغفالأن

هذهأتوذلكبالغةلحكمةمراعاةمقصودالثسرمجةالسياصة

!و،الممالي!كدولةالامرفيلولاة!انصيحةiعلىحمبثإنماالرسالة

القرشيةشرطإلىبالتنبيهعام!مالناسيضتحرولاإلماركمبهايقصد

وياستمغيرواكباراطروجعليهمعلىالحضمنفيهماذلكوفي

الالتفافإلىتكونماأصجالأ.ةكانتظرففيمشروعة

-+-
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لردلموالدفاحتصدواالذبئولموالصل!يبيينالم!ارعاديةصولهملصد

.والشامممرفيثهلهموجمعالمسالينعن

بحثالولايةبحتلانونقصالاغفال-إظلهذافيوليى

بلهناتمنصيصضرورةولاالولاياتأنواعجيعيشملعام

والواجالةاللازمةوالصفاتالث!رو!ريانالرسالةهذهفيالمراد

الأمرعلىا!ائميننصحإقصودوا.الولاياتهنولايةفكل

إلىيؤديالأمربنوكلاوواجباتهمحقوقهمإلىالناسوتنبيه

الحم!مجهةمنالأاصلحوتولية-ال!دللإقامةالأموراستقرار

هميالحهممنويكفل.الناسينفعكاا)طاعةفيهتجبفماوبالطاعة

المهاجم.أوالمتربصالعدوأمامالقوةالىيؤديذلك،ولرعيةاجهة

الحإرىالإمامةتيميةابئفيهبحثالذيالكتابوأما

!لهمساأمهي.المسالةهذهإنفيالسنةمنهاجفهوالدولةورياسة

علىلردوضعالكتابهذاأن.وذلكالبحثمنصظأوأعظمها

لمفهومتقريروفيهالإماميةالشيعةأئمةكبارمناطليالمطهرابن

لإمامية.االشيمةمفهوممقابلفيالسنةأهلعندالكبرىالإبامة

اسنة،1أهلعندالامامةلنظريةعرضهفيمجيدأتيميةابئوكان

!وإنوهو،النظريةهذهضوءفيالتاريخلوقاءتحللهفيبارعأ

-3،-
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مإغةالنظريةصاغقدالنةأهلمقالةعنجملأ-ارائهفييخرج

فيطوادث"وتحللالاسلاميالتاريخفيرأيهوضثاشخصية

.واراهنظريتهضوء

لآراءمناقشتهمعرضفيهامةكثيرةمسائلتيميةاينأم!ر

؟بالاخيارأمبالنص؟الاماميعينكيف:ء!االاماميإلحلى

وهلإمامتهتنعقدوبمشرو.اعههيومااضتيارهيكونويهف

هووهلمعصومغيراممعصومهووهلمقيدةاممطلقةطاعته

.!منفذأممثصرح

سلطته:ومصدربيعتهانمثاد،الاماميين،

بالنصلابالاضتياريكونالامامتميينأنتيميةابنيرى

تحديدأتيميةابنيحددملمالاختيأروأهل.قبلممنالعهداو

ولملوغيرهيعلىأبوصددلم؟السنةءغاجكضابهفيواضحأ

والاضضيارفحسبالنصحوليدورإنماموطناطلافلانذلك

والسوادوالجهورأهلالشوكةعندهومأهلللاضتيارعمفيهنلا

تنعقدالامامةأنالسنهأهلوصنمبأالمنتضفيقال.الأعظم

مةمقصوبهميحصلالذبن...الثركةاهلبموافقةعندم
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صحةفييشترطفلا5:أيضاوقال()9"والتمكنالقدر"وهو

عليم:السلامعليهقالوالجهورالثوكةأهلاتفاقإلااطلافة

الاعظمنجالسوادعايم:وقال،الجاعةعلىالثهيدفانبالجاعة

الاجماحأنريبلا":وقال،)2("النارفيثذشذومن

اعتبرولووالاثنينالواحدتخلففيهيضرلاالامامةفيالمعتل!

الحلاهلاتفاقفييقدحولا5:وقال!،إمامةتنعقدلمذلك

رايهفي-بكرافيخلافةإنصق"tخالفمنثذوذوالعقد

ممنالسنةأهملمنرفريقصزمابنلرايخلافأبنصتثبتلم

بإ!م،اصلافعلىخفيأوجليبنصكانتضلافتإنقالوا

فالصذيق":فالبورضالمالناسبمب!ايحةعندهإماماصاروإنما

ورعولهبهااثهرضيمماوإعامتهعليهلاجماعهمالامامةمستحق

بحهدكمأكذلكممروضلافة،القدرةأهلبمبايعةإمامأصارثم

إمامأصومحروكذلك":قاللهالناسبمبايعةوإنمابكرأبي

محرفيبكرابعهدينفذوااأ!مقذرولووأطاعوهبايعو.لما

.المنتقى!58)9(

.745!قىلمتا(2)

.954صالمنتقى)3(
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واطرمةفاطلجافىعيرأوأجافىذلككانعواهإمامأ!رلم

طاصلة.اةرلقدعنافعبارةوالسلطنةيةلالونفساماأولفعالابامتعلق

الصحابةسائروامتنعوطائفةبايحهعربكرأباأنقدرولو

الناسجهوريمايعةإمامأإنماصاروبذلكإمامأيصر!بيعتهمن

وأمحاالولايةمقصودفييقدحلملانهسعدتخلفيضراولمذا

ع!دهواما،سابقمنل!عةفيكلبدفلابيض،الىبادركلركون

فمارإمامأ)1(".بكرأبيموتبعدلهالمالينيمايعةفتمممرالى

لثبوتفيهيحتججزملابنطويلأأورد!مأأنبمدوقال

بالنص:بكرأبىخلافة

أرثدلموا.لماليندلوإنمايستخلفالني!ط!ان"والضحقيق

باطلافةلاسكتأنوعزمبهورضيأموربعدةبكرأبيإلى

.،)2(عليهيجتمعونالمسلينأنعمثم-1

مبابعةالامامسلطةمصدرأنتيميةابنمنع!موواضح

علاحهدلللهوالثحعبالرعيةحبوأنبهورضاملهالجهور

ائمتمضيارأوالصحةبالثبوتيصفهذلدلجديثعلىويست!ثهد

.57!المنتقى(9)

)"(*!58.
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وثمرارعليمويص!نعليهموتصلأنويحبونمتحبو!مالذيئ

،؟.)9(ويلعنونموتلعنوضهمويبغضونمتبغفوكمالذينأكح

هو".وليسالشرعالحافظةهيالأمة"أنذلكعلىويبني

م!إماممعصومبدلاأنه:يقولالذياطلينيذلكعلىالامامرادأ

.)2(الشرعليحفظالرحيانقطاحبعد

؟.اثماووةعامةالامرأوليعلىتيميةارنأوجبوقد

.)3(مناصحتهمالرعيةعلىأوجب

:بمصرعولش!منفذالامام

مث!رعأ"ووليسمطلقةليستادتوإوالامامفحمهذاوعلى

الكلتابالرعيةوبينبينهالح!الفملولكنيثاهالناس؟ي!ثرح

هووليسوالرصولاقةالىفردوهشيهفيتنازعتمفان"والشة

ومبادىءأص!ممنوالسنةالكتمابتضنهلمامنفذأإلا

إلىفيهاتحتاجلانريهاعنالامةتلقتهاكهاالأص!م،و

ll'urه!ابدولا.")4(الرسولشرعهلمامنفذالاماموإنما

تطورهاعنأوالالفاظمفاهيمتحديدعدمتنثأعنصبهةبيانمن

.77و75!الرعيةالياصة(3).612صالمنتقى(9)

.045المنمثى(4)69403-594،ة(2)

-38-

http://al-maktabeh.com



منعلوتثريعأكابعرفنايسمىمايملسلفنابعرففالتنفيذ

لمفد!قدهاأوالمباحةوالتصرفاتالا!المننوعاماطا

لأجورايدلتحدابطوضعضوأوثرعيةلقاعدةتطبيقأء!اتنثا

يسمىلاالمتقدمينالفقهاءنظرفيوأمثالهفهذالحورمنعأمثلأ

تشريعاطديثالقانوفياصطلاصنافيوهوتنفيذهوإنماتث!ريفاو

علىالاتفاقليمكنالاصطلاحفيالاختلافلهذاالانتباهفينبغي

والمعافي.اطقائق

ممصومغيروهو"كيد!الامامطاءة

ابنتييةوعندعرمأالسنةأهلعندالامامفطاعةهذاوعلى

الحلي:تاقث!تهفيزيميةابمنقالءطلقةولي!حتبقيودضيدة

ألفإما-الآخرةفيأي-بالنجاةله!غدالذيالاماموإن"

هوأوالمؤمنبنمنغيرهلأزعهوانئيءفيكلاططماعهويكون

إذاباجتهاديقولهوفماورعولهالثهطا!،منبهيأمرفمامطاح

الأولهوالامامكانةانذلكونحبمنهأوإ!غيرهأنيعلملم

ليسفانه.ا!دطاثهصولرإلاالاعتبار!بهـااد:-لأهلإمامؤللأ

موممت!4اقةرسولإلاثيءكلفيي!-اعأنيجبمنعندلم

منيؤحذأصدكلوغيرمومالكواطممجاههقال؟يقولون
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الامامبالامامأرادواو)ن...ممهطافهرسولإلاوطرك;1

بهأمريكنما!انطاكأ"الشةعلىأهليوجبلافذلكالمقد

فماأطاعرهإذاومممئ!الئهوسولالمطلقالاماملامرموافقأ

وقال.،ا1(ورصولهفهمطيعون!بمفإنمافيهبطاعتهافهأمر

يجبولامصصومأليساطقالامامتقولالسنةاهلأةأيضأ

يطيعهأنولاطاعتهءلتخرجمنكلمعهيقاتلأنالانسانع!

)2(.،معص4أنهيعمفما،نالات

لافخقرمعصومأميكنألرإنهقولهفياطليعلىويرد

الامامكانخطأإذايكونأنيجوزلاا5:معصومإمامالى

أحدأخطأإزكاتفاقعلىاططا!للابحيثيهلبههمنالأمةفي

بحيث،للبمم!بتةالعصمةوتكونناثبهأوإمامهنبههالرجمة

.)13،"والجاعةالشةأهليقول)ططأ؟كلاتفاقهميحصللا

اختعار.وثروطالإمامصفات

الذيالامامفيالسنةأهلمذهبهوكات!يميةابنيشترط

.165!المنتقى9()

.25؟،،)2(

)3(*،041.
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أمهانمبيمنأكالمنقرضيأسواءيكرنأنالدولةرئيسهو

كنانة.بنالمربنيمنغيرممنأمأميةبنيمن

ابنعنالقيمكتابهفيلاووشهنريالاستاذظنولقد

لاوأنهاطوارجالىالاعاهـ"فيمذهبهفيأقربأنهتيمية

نأاطاطىءالظنمذاقيالوتوعوسبب19(القرشيةل!رط

أدكبرىللأمامةالثر!كيةالياسةكتابهفييتعرضاتيميةارن

ذكرولكنهكلامن!ااولفيذكر!الأسبابالدولةلرياسةأي

فيأورداطليوكالف)!(السنةء!اجكتابهفيبصراحةذلك

لوj":النةافييرويهالذييثاطثوسإصث!لاالموضوعاهف

عد8ووايةنرفما،اثهيكتابيقودآأسردعليماصتعمل

محرفولهوكذلك،و(معرافاحمعوازبيبةرأسهكأنصبشي

الاصث!لاتهذءورفىتيميهابن.فناقثدهءذيفةأيهمولىسالملى

:اللامعليهكقولهقربئق4ممةفيالوارفىةالأ!اديثوأورد

وفوله:،اثنانناسفطبتىماقريقفيالأمرهذاينال"لا

(Sur les doctrines Sociales ( N35!اه.Henri Laoust

d.492صر، - din .B Taimiya-3فكلهitiques deناet Po

.58عر،الئانيافىزء(2)
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http://al-maktabeh.com



الثر،3فىالحيرفيأووكافرممسالهملقريثىتبعإلناس"

.،قريشيخاالأمرهذاان5وقولا

أ!امرلىهـالمذكرمنزعتماواما5:المضسقىفيوحاء

استفاضت!اقريشفيالامامةيعلأونالصحابةنفح!مأحذبفة

السقيفة،يومالانصارعلىبهاصتحوامماوذلكالسننذلكفي

منبل3عقلكونبفايئبولىيوليأنهبمريظنيخا

نحوأوبوليفيمنيستشيرهأو"جز:ولايةيوليهأنالممكن

.(9)"لصحابةامنضيار؟نلمأعانأفاسالهايطحلتيامورلاامنلكذ

وهوالث!رطهذافيتيميةابنيتساهلألفيمكنويهف

وتفضيلغيرلمعلىالعربتفضيلاعتقادبوجوبقالالذي

وقدقريقعانرعلىهاثمبنيوتفضجلالعربقباثلعلىقريق

واوردالموضوحهذافيواطالالراسطتالع!دةفيذلكذكر

المراروإقتضاهكتابهمنطويلفيفملالصحيحةالةمنأدلة

ولاالادلةهذهاسشراضهناموضوعناوليس.)2(المستقيم

علىمذهبتيميةابنأنهناالمهموإنماالثصرطتعلإهذانيالبحث

.368!فحةنفهالمرجع(9)

ومابمدها1-48بالقاهرةالهمديةالسنةالمستقبممطبحةاطاقتضاءالمر(2)
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القرثية.بثرطالتمسكفيالسنةأهل

الامامفيتتوافرأنيجبالتيالأخرىالثحصيةالصفاتأما

الثرعيةالسي!اسةفيامءبوجهالولابةمفاتفيذكرهافقد

.)1(والأمانةالقوة:صفتينإلىوأرجعها

الفمليةالسلطةأووالت!كناكدرة

اطنابلةمنغ!رهوعندتيميةابئعندهامأثصرطاهناكولكن

السلطةعلىالفعتيوالاستلاءوالض!نالقدرةشرطوهوقبله

الامامفيالث!يعةنظريةمقابلفيوضعرأيضافيالشرطوهذا

ظمةالأمرواقعفيهووليم!باطلافةأصقيتهيحتقدونالذي

ابئقال.المنتظرالاءامفينظريتهموكذلكفعليسلطانذا

بلغواالذبنالمعصومينأئممهمعناهـلي-ولعلىردهفيتيمية

بخحقونوعلمديئلىكانأغمأرادوإن5:الكالفيالغاية

أئمةكو!منوجبلاصحثانالدعوىنذهأكلةيكونواأنبه

ساطانذويفصلهإنماالناسبينفاطم..طاعتهمالناسعلىيجب

يقات!نإنماالجندوكذللثالقضاءيولىأنيتحهقمنلاوقدر-

.6صالشرعيةالسياسة(1)
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وفييؤمرأنيستحقكانوإنيؤمرلممنمعلاعا*أميرمع

علىوسطانقدرةلهليسمنوكلبالقدرةمثروطالفعلالجلة

)1(أ.إمامأبكنألامارةواالرلابة

تأيمكناسلطانولاملكلممممن!فاذاأ:وقال

فيولاالجهادفيأئمةيكونونولاجماعةولاجحةخلفهمزصلى

يستوفيولااطصوماتبهمتفصلولااطدودبهمتقامولااطج

يؤمنولاالمالبيتفيوالتيالناسعندالتيصقو"بهمالرجل

)2(0،السبيلب!م

السياصيالإسلامخ،ريفيتيميةابئنظرة

والمتكالونالفقهاهقبلهشلوكذلك؟تيميةابنيكتفلم

وأامةالامفيالنظريبالبحث،الاسلاميةالفرقجيعمن

التاريغاستعرضواول!!موضروطهاالدولةرياسسةأواطلاة"

أص!مهموأصدرواالهتلفةومذاهبهمنظريا!مضوهفيالواقعي

الجلةفيالموضوعفيهذاالنةأهلبرأيتيية)بنأضذ،وقدعليه

بعيد*صدالىواقعيأاطمصريحأفيالنقدجريئأفيولكنهكان

.177صالمنتقى)1(

(2)،،SAN.

-،،-

http://al-maktabeh.com



iالموجوعدواالهخلاسة

والسياصةوالعدلالحمفيكاملينكلاا-اطاناءالراشدون

لموبعدمبمضمنذلكفياكلبحضهمكابئواانواللبان

الأففليةفيقىتيبهمفيولم)9(.ألعزيزعبدبنفرالايك!كل

نبوةضلافةو!ماصوضلافتهم،جمايمتملهما!مةوانعقد

عنا!ابمممومينليسراذلكيهونم،صنةئلالين!أمترقد

عيرأجودمنوصيرتهالملولىاؤلهمعاويةالىالأمرألثم

21(5،لذنجهالمد،

يجبمنأفضليكونوافروالحباس!ونا.لاحررونأما-3

سلطانلهموكانلواقيوتدونعهكذاولكنأ!يةيترفىأن

الجهادمنالامامةمتامدوأقلمراالامرفمصفاننظموقدرت

منالناسبدلاوكانالسبلو(!نوالاجمادوابعابخع!إفامة

البرةتالواطالبأببنعليكاتالظبر-اوبرةكانثإمار.

بهاوتقامالسبلتامن!ا"قال،الفاجوةبالفاصفناهاعقد

)3(."ه.الفيبهايد3والمدوبهاؤيمددطمر!.)

.\"-نفحهالمربع(؟)

(2)?*744...

6؟المئتض،()

-"5-
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تاويرىملوكأالعباسوبنيأميةبنيتيميةابنيسميو

!ثيرأ،ريخهملتثويهعلهمكذبلكنمنكراتلممكاكأت

وسيئاخهم،كثيرةحسناتهمالملوك-يقولكاالجلةوفي:أيضأ

لآصادتكونلاومعاصذنربلهكانوإنهؤلاءمنوالراصد

الامرمن،المسال!ينلآصادليىمااطسناتمنقلهما،ؤمنين

وإيصالالحدووجهاداطدودوإقامةالمن!كروالهيعنبالمعروف

وإقامةالظلممنكثيرومنعتخةج!اإلىالحقوق!نكنير

)9(0،العدلمنكثير

رباصةتوا!همتيهيةابنعندالموكهؤلاهامامةومعنى-3

يستحقونبررةأماكو!مذلكمنأكثرلافعلأالاسلاميةالدولة

اخر.أمرفذلكالناريستحقونعهاةفجرةأوالجنة

صارتثمسنةثلائرتالنبوةخلافة":تييةابنيقول

ابنالحلي-واططابعنيتواناطدفيوردفيملكأكا

ملدكانأنهيزيدإمامةباعتقاد-الكرامةء!اجصاحبالمطهر

امرفهذاوالعباشةالمروانيةمنكأسثالهالسيفوصاحبوقته

.المنتقى!829)9(
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فكوت.مكةعوىالاسلامصوزةعلىيزيدوصم،متيقن

السيفومعهسلطاتلهكان11،بمهئإمامأهؤلاءمنالواحد

وبجاهداطدودويقيموينفذويحمويحرمويعطيويمزليولي

،جحدهيمكنلامتواكرمثهورر1.الاموالويقسمالكفار

أوبرأكونهوأما...وصطاناوظيفةإماماكو.معقوهذا

اعتقدواإذاالسنةفاهل.اضرأمرفذلكعاصيأأومطيعأفاجرأ

بهذاكانالمنصورأوالملكعبدأويزيدهؤلاهمنالواصدإمامة

أبيولايةفينازعكلنشبيهفهوهذافينازعومن،الاعتبار

وغيرم.والنجاشيوقيصركسرىملكوفيوعمانوممربكر

منأحداعتقادهذاليسمعصومأهؤلاهمنالواصدكونأما

هؤلاءيثعاركونأنوالجاعةالسنةأهلمذهبلكنو..المالين

والعيديئالجحةخلفمفنصلىاتهطاعةمنفيهإليميحتاجفما

الكفارونحجمعهمونجاهد..يقيمونهاالتيالصداتءنوغيرما

عنوالنهيبالمعروفالامرفيبهمويستعانالعتيقالبيتمعهم

)1(،0اطدودوإقامةالمنكر

284-المننقى!381)؟(
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ن!"إلىالواقحيةالنزعةمذهفيت!ميةابننمب.-،

ماالرؤصاهاوالم!كهؤلاءعللفيالاسي،النظامكلءانبما!وبخ

مزمنةمتقرةودنيريةدينيةمنالاعماجةالل!وثهأموردامث

!ينلوحتىضسد-أضدعليمواطروجالثور-عتافيانوبري

كانإلاسلطانذيإمامجمهصجمغوقل5وتناعليهم-اطاوج

ويفرق)1(،اط!منتولدممااظمالثرمنضهمنقىلدما

.)2(انفتنةوقتالابغياهلكنادبينأننةلاهلئببأابنتيمية

النتيجة:

الواقحإقرارصمفيهذاانجاههفيتيميةابنانلناويبدو

بعدهبقدرالحواوجقىعةعنالبحدكلبعيدالاسلاميالتاريخفي

هذاوعلى.الناريخإلىنظرتهفيكذلكالثييالاتجاهعن

اطوارجبينيحقدهاأنلاووستالاشاذأرادالتيفالمثابهة

محلها.فيليستقىغهفيوبينه

إليهألاسونظرتللتاريخفهمهفيهذاتيميةابنوانجاه

.028المنتقى-)9(

اطسبة!55ءة!280)2(
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ارإقرفيالحنابثه)1(صماولاأهلالسنةرأيإلىبالاضافة،فيهتأفى

يعترفوتلاالذيئالامايةالشيعةمنبموقفه،الغالبالحم

التيكذلكعمرهظروفمنوبموقفه،التاريخهذابمثروعة

والصلييينالتتارأمامدثفصكومةعلىطروجاعدمدقت!ي3كانت

والصفاتمنالثروطكتيراختلتولووالمسلينالاصلاملهات

هناالهاهدالنائرنيميةابنلنا2،ويبدوالحاتتوفرأنمحبالنن

وإلىالبعيدةالعامةيأمةاإلىمصالحينظروصكمااصشقرأرداعية

هذهواقعيته،وليستوالدبنالحقيدةوحفظوالعبادالبلادحما

صيممنطنبعثةولكنهاالتزلفولا،ال!ميهولاالهاملأمننوعأ

وربه.لدينهالاصلامشيخإخلاصومنالاصلاممصلحة

.V-الحنبلىيملى؟بيالسلطانيةأالأص!كاانظر(1)

4م-لةلدوا-94-
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عامبوجهالولاية

منأعمالملينفقهاهوصائرتيميةابني!تمملها؟الولا.

غيرهاوعلىعا!افتثشملالدولةرإ،صةهيالتيواطلافهالإمامة

طة.الولمااوبوالقضاءطرايةلاكواعنولأاوتباالمرمختلفمن

عن،الدولةوياسةاوالإ!امةعنأسلامفيتحدئناوقد

ابنتيميةنظرفيالدولةوإقامةاطموجوبأيالرلا-وجوب

عننتحدتأنويبض.ومقاصدهااهدافهاعنأيضأتحدثنا؟

منوصفاتوواجبا!اوتدظهاسطتهاومدىووظائفهاطبيعنها

كتابيهالموضوعاتفيتييةهذهابنبس!وقدوصروطهشولاها

.الاصلامفيواطشةالثرعيةالعياسة

افم:أوالولايةطبعمة

علالولاية.هيطبيعةومالأمراوليأوآاطاصفةماهي

-05-
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فيهذهالاسلامنظروجهةعنتمبير.فيمجليأنميهابنكانلقد

الاصلامي.التفبهيرننقديملرأيصياغتهوفيالقضية

اطديتإلىاستنادأومسؤوليةرعايةضيءكلقبلفالولاية

قال.رنكيسهعنمسؤول-راعوكلراح+كمالمعروفالمث!هور

علىراعالواليإنأ:الشرعيةالسياسةرسالتهفيتيميةابن

مسؤولوكمراعقالالني"خم!كم؟الغنمراممطبمترلةالناس

.؟(،)عينهعنراعوهومسؤولالناسرعلىلذيالإمامفارعشهعن

نفوسهمعلىالعبادوعهءمفالولاةوكالةهذابعدوالولاية

21(والوكالةالولايةمعنىففهمالاحرمعافريكيناحدبم!نزلة

سلطتهمحدودعنالكلاع!بمناسبةالمعنىهذات!يفيةابنويرضح

بحسىيقسموهاأنالأمواللولاةوليى5:فيقولالمالعلى

وليسواووكلاءونراب8أمنالمإنماملكهالمالكيقم؟أهوا!م

لعمروبحلامنبويبحديثذلككلوي!تدلملاكأ)3(

.ا!اببئ

)1(صه.

6.)2(ص

.14)3(ص
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بثؤونالياموهوعلىمملالاجارةمننرحالولايةوأخيرأ

ويشثهدلذلك.والراليالرعيةفاوالطرفانخاصةأوعامةولاية

دخلصينقالإذاطولافيمسمأبووهرالتابعينأحدبأقوال

استأجركوبأجيرنتأإنماالاجيرأ!اعليك"السلاممعاويةكل

مرضاها،وصبستوداويت)9اجرباها،هنأتأنتفإنالغنمهذه

عاقبكتفعللموإن،أجركسيدكوفاك،اهااحرأولاها.على

صثيئألهفرضواصينبكرألييستشهد:قولانلهوكان"سيدك

.،لالسلينبكرأبوويحترف"بهيعيشاللبيتمن

تحالى:قولهمناطمشروطتيميةابناستنتجهذاوعلى

.،)1(الأمينالقوياستأجرتمنخيرإن"

ابنتيميةيراها؟والولايةاطمفيالإصلامنظرةهيتلك

عفةلكلملاؤمةليةوالمسؤإواجارةووكالةوفيابةأماشةة!ي

.العقودهذهمنعتدأوالصفاتهذهمن

اللولةوظانف

إلىيؤديبعملتيةابنيرى؟الإسلامفيالدولةلثوم

.6!ر.السياصة(2).القطرانوهوبالهناهدهنتهاأي(9)
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افهحقوقفيالقسطإقامةوإلىالمضاوودفعالمصالحجلب

كهالدينوليكونالعلياهيالئهكلةولتكونالمبادوحقوق

عددأالأمرولاةاوالدولةتمارسأجلذلكومنسابتأ؟بيناثه

والقضاءاطربكولايةولاياتعد"يعهافيتوزيمكنالاعالمن

نظرفيراجعوالاختماصاتالتوزيعوهذاوغيرهاوالمال

ذكر.ا1(الثرعفيصدلهوليسالثاسعرفإلىتيميةابن

الدفاعهيالإمان!وظائفأتالسلطانيةالأص!مفييعلىأبو

اليومزسيهماوهذا،والجهادا)ئغوروتحصيناطوزةعن

وماالعطاءوتديروالمدقاتالفيءوجباية،الدفاعةبالوظيفة

وإقامةالاص!م،وتنفيذالماليةالوطية،وهيالمالللتفييستحق

وعليدالنصحاه،واستكفاءالامناءالقضائيةالوظيفةوهياطدود،

والدين!ة،اطلقيةالرطيةوهيالدبنوصفظالاداريةالوظيفةوها

ماونشمرض.التقسيمهذاعنا!ةفيتيميةابنيخرجولم

واضتصاصهمالأمرأوليواياتأوالدولةوظائفمنذكره

،ركيننظرنااستلفتايأمورممامنالمهمعندبالوقوفونكتفي

اليا.الرجوعيحبلمنالتفصيلات

.8-اطبة(1)
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المالية:الوظيفة-ا

إلىالآضريؤد،يأنكلءنمافعلىوالرعةالرلاةتتناولوهي

أهلهاإلىالاماناتأواءبابمنوهي)9(أداؤهعل!هيجبما

نأالأمروليعلىوالذينيببابنيقولهماة!االعامةوالقاعدة

)2(،مختهمنيمنحهولاصتفيويضحهحلهمنالماليأضذ

وويهل.أمينأنهقدمناههنا؟الأمروليوصفة

)3(اثمروعةالدولةمواردفيالقولتيميةابنويفمل

التنوالمداباعليهالذياطقأداهعنالممتنعاضوبةويتههـض

موظفيها.أيالدولةلحمالتقدم

كنحصينالعامةالمصالحوكلنهاالالأمهمصارفيذ!رثم

وءنهاا!لياهوطرفاتوالقناطروالجسورالطرقاتومحارةالثغور

والقضاةكالولاةأالموظنينوواتبأيالولاياتذوويشحقهما

الصلاةأنمةحىوتسسةو!نظأجمعأالمالعلىوالساةوالعلماه

.)4("المزذنينو

.13ص(1)

49ص(2)

.92-.4-الثرعيةالياسة3()

523!الرعيةالسياصة(،)

-54-

http://al-maktabeh.com



المالليتمنالمع!تحقينفيا!اببنعررأيينقلثم

الرجلهوإنماأحدمنالمالجذاأصقاصدليى5:فيقول

علىذلك،ويعقبوصاجتهوالرجل)9(وغناؤهوالرجلوسابقته

السوابقذوو:أقسامأربعةعنهاظهرضيممرفجعلهم)بقوله

جلبفيالممينعنيغنيومن،المالصملبابقتهمالذبئ

الدبئمنافعلهميجلبونالذيئوالعلماهالاموركولاةالمالمنافع

فيكالىهدبنءغمالضرردفعفيصسنأبلاءيبلياو،والدنيا

والرابعونحوموالمناصحينحنادوالحيونوالقمادلأامنلثهاسبيل

لمستحقهالماليعطىبحسبهالذيالضابطذكرثم،اطاجاتذوو

العطا.5:،ملقدرأوي!كيه!ا"وهومقدارهصيتمن

وفيالمصالحفيمالحاجتهوبح!بالرجلمنفعةبحسبثعون

يتحقه؟إلاافىجلي!تحتهلاذلكعلىزادفاأيضأالصدقات

كأجىمنأيتلوب!م"المؤلفيشحتهلماوتعرض،زظراؤه

.)2(ضرةدفعأوففعةبحطيته

يضنن.أغنىمنمصدرإسمالحينبقحغناؤ.(1)

.2،!الرعيةالسياصة(2)
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اهضانيةاوصعمنالوظيفةوهيJAJIاقامةوظيفة-2

وتشهلها.

ليتالتيواطقوقاطدود"الأولقسمينالىويقسها

محتاجو!همء!منوعأوالمالينلمطلقمنفعتهابلمجنينلقوم

اطقوقفيابنتيميةيبحث،وافهوصقوقاثهحدودوت!مىإلها

جهةمناطاصةا!وقوبينبنهاوالفرقافه!ترقاوالعامة

اطاصاطقسقوطهابسقوطوعدمأصددعوىغيرمنبهاالق!يام

.)9(التعزيزأواطدتوجبالتيوالمقوباتالجرائمويعدد

وهومعينلادمياليواطتوقهياطدودمنالثافيوالقم

الاعتداءعنفثأمامنهاسواهاطاصةباطقوقاليومشم!يهما

كالقتلئيالجناأوئيالجرانسميهماالأموالوهواوالنفوسعلى

لهضصصوقدبالاصرةءنهايتعلقماام)2(والافتراءوالصرب

والمعاملاتكالمواريثبالأمواليتحلقماأمقصيرأفملا!ذلك

معروفةعامةقواعدالموضوعويذكرفيهذا31(بالحقودالمتعلتة

.56-35صالشرعةالسياسة(9)

.73-68صالثرعيةالسياصة(2)

.،4-73صالثرعيةال!ياصة().
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المعاملاتهذهأيفيإنالعدلفيها)كقولهالاصلاميةالئريعةفي

ةليهأالعدلفنبإلاوالاصرةالدنياتملحلاالحالمينقوامهر

علىالثمنتسليمكوجوببعتلهاصدكليعرفهظاهرهوما

تطفيفوتحريملدشتريالباععلى.الميعوتسديمالمثثرى

وأنعاكمرابهجاهتضفيهوماومنها...والميزانالمكيال

أص!ممنصحتنتجاللامهفييتمرثمالإلح!مأهل.ثريعتنا

ثالسنةال!تابعنهغىما"فإنعامة:فيقولا)مامةروصهالث!رع

مث!وجلهدقهالظلمعنوا)كطالددلتحقيقإلىيعودالمماملاتمن

لرباوالميسرالتياوالمي!عروأنواعالربامنوجنسهإلاطلأكلالمال

(وبيعالطير9طبل)اصبلب!يعالغرروبيعمثلطلا!طالنيكأعنها

وبيعسأجلإلىوالبيعالماهفيوالسكالهواهفي

قلةوالىابنةوالمزوالمنابذةوالملامسةالمدلىوبيع)2(المصراة

لمثاركاتامنغىعنهوما،صلاصهوبيغالثمرقبلبدووالنبش)3(

هياوحمابلجمعأيضأبفتحتينوالحبلةاطلأيبفتحتينحبل)!(

نتابها.ثتاجأوالدابةنتاجوالمراداطاملالأنثى

ضرمعا.نيلبنهايحمعالئالئ!اةأوالناقةهيالممراة(2)

بمجرثلسهاالسلعةبيعوالملامسة.المبيمةال!لمةعيبكتمالتدليى)3(

=.الآضرصلهةالمتبايمينمنكلبلصالبيعيتمأناوالهاالنظرثون
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ماذلكومنالارضمنبب!ابقعةبزرع)9(كالخابرةالفاسدة

والقبه!العقدفقديرىهذاواصثتباههئهطفاالمالونفيطينازعقد

وقدفسادهيوجبجووأفيهيرىغيرهكانوإنعدلأصحيحأ

زحالى:افهقال

تنازعتمفإنمنمالأمرالرصولوأوليوأطيعوااقأطيموا

واليومباثهتؤمنونكنتمإنوالرسولاثهإلىفردوهثيءفي

)2(.تأويلأوأصنخيرذلكالاحر

لاانههذافيوالامل5:فيقولعامةقاعدةهنايرردثم

الكتابدلمالاإإليهايحتاجونالتيالمعاملاتمنعلىالناسيحرم

بهايتقربونالتيالعباداتمنلمميثرعلا؟تحريمهعلىوالنة

ضرعهماالدبنإذضرعهكلوالسنةالكتابدلطماإلاامهإلى

ثمربع.والمزابنةالآخرالىسلمتهمنهماكلبنبذالبيعيتمأف-والمنابذة

شثيءكلبيعأوكيلابزبيبالمقطوفغيرالعنبأوكيلابالتمرالنخل

وغير..الكيلمنمسسب!ثيءعدد.ولأوزنهولاكيلهلايعمالجزات

والنبثى.مملاآبثمنسنبلهفيوهروالعمح!قلهفيالزوعبيعوالهاقلة

.غير.لتغريرثمنهامناكزال!لمةثمنفيالزيادة

.الأرصمز،يخرجمابمضكلالمزراعةاثابرة(1)

.74!الثرعيةالسياصة(2)
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منصرمواصيثافهذمهمالذينبخلافحرمهماواطرامار

سلطانأبهيترللم3مابهوأثركواالثهيحرمهلمماافهدون

0)9(،افهبهياذناماالدبئمنلموثرعوا

الههاد:3-وظ!فة

يكونأن"وهيالاصلامفيالجهادغايةت!يميةابنيذكر

توتل"هذافنمنعالعلياهيافهكالةتكونوأندثهكهالدين

وا)ميانوال!ثيوخوالرباتوالصبيانالنساءقتلمنوفيح

فيوذلكمقاتا!نأنفسهمميكونواأنإلاونحإموألزمنى

فن...اقدثإظهارأردناإذايقانلنالمن":القتال"لانرأيه

علىإلاكؤهمضرةتكن!اقةدبئإتامةمنالمسلبنيمنعلم

التفم!يل.بعضالجهادنيالكلامتيميةابنويفصل،)2(نفسه

والخلثعة:الاقتصا:يةالمامةافياةتنظيم

برسالةتيميةابنخصهاالتيإطبةوظيفةتثملهماوهو

الأمرأوالثروإزالةاطيربد!لعامبوجهتخت!!وهيضاصة

الولاةاضتصاصفييدخللافماإنكرا!سناغيوابالمعروف

.57!الشرعيةالياصة(3)

..9صالرعيةالسياصة(1)
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أصنعرضناوإذا)9(اطسبةرسالةفيت!يةابني!ول،والقضاة

إلىقىجعا!اوجدنا.واعالاحتماصاتمن-رصالتهفيضلما

والفعاليةالاقتصاديةباطياةيتعلقأصدهاكبيربئاحتصاصين

والديية.اطلقيةلإطياةيتعلقوالآضرالمادية

الاقتصاديةالحياةالدولتققدخل8الاقتصادية-الوظيفة8

ابنفهمووظائفهاالدولةواجباتمنالذمهذانييتجلى

للحياةوفهمهصاسيأ7اجماعيأنظامأباعتبارهللاسلامالعيقتيمية

ية.لاقتصادالدولةاوطيةططورةتؤفىة!اوالتنملاوالعونسانيةلاا

علىهـألةالاجابةفيالهلييكونأنشميةابناستطاحلقد

بالنش!حتىالاسلامنظرفيالامتماديةالثحاليةفيالد!رلةتدضل

المألةعالجفقد.العصرهذاأبنا.منالموضوعهذانيمحبوالمن

فيالتمدكصاديةالاتالفردمنصرثحدأنلدولةفيجممها:هل

الاقحصادي؟فيالذثاطوالجاعةالفردمابينصدودماهغ?والصل

؟لإسلامانظرفيومفيداجاشأ!ناذاالتدخلمدىماهر

)9(-اطبأ-9.

--06

http://al-maktabeh.com



ابنتيميةالإصلاميثبلالفقهفيمعروفةالقضيةهذهكانتولق

الأح!مهذهثياتقمنجزيكواشطاعأنتيميةا.بئفانونبقر

المامةالقفيةهذهفيالعامالاسلامتجاهامنهايطنتجوأنعامةيةنظر

.وأفراد،العاليةوهيئاتهصكوماتهالعا!اهماماليومتثيرالتي

ابننظريةلتفصيلالكتابالثافيمنهذاالقمخصصناوقد

.الموضوعهذافينيمية

8ع!اللأااطنفىوتوزيمعلىالمواداعدفيلةالدوصظيفة5

نرضكلىهيالتنللأمماليصلحونإعدادمنالدولةعلىبجب

فىقاليوجدوا.لمإذابهاإلاالناسمملحةتتملاوالتيالكفاية

لفرورةالأهلغيرتوليةيجوؤأنهومع،:9(ااثرعيةالسياسة

الاعرالإصلاحفيمعذلئ!العيفيجبالموجودأكلكانإذا

والامماراتالولاياتأسورمنلممبدلاماالناسفييكلصق

الاستطاعةبخلافدينهوفاهفيالسعيالمعسرونحرها؟يجبعلى

بها،.إلايتملا!اكالوجوبلأنتحميلهايجبلافإنها!حفي

.01-9!الرعيةالسياعة(9)
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والدينية:الخلا!ةالناحيةفي

ونجيعتيميةا،بئ؟يرىالاسلامفيالدولةتدخليقتصرلا

الماليةالنواصيعلىالصحابةعصرمنذوفق!ائهالاسلاممفكري

اطلقةاطياةتنظيمإلىيتعداهولكنهوالقضانيةوالاقتمادية

والدينية.

القوصيد-عقدةأمامالهالفحالدينيةاطياةلحظيمومض

ط!يروااطقمعافي،وأماموتحلوتفنشرأنمنالوثنيةالثرالهررة

معقهر.وذلكتنتصرأنالاسلامورصالةالقرانفيجاءتالتي

ابنبيندة؟الدفيكهيكونوأنالعلياسالئهكالةأنتكون

فيالساصةالثعرعة:قالولذلكهذهكالتناأولفيوأوردتاهتيمية

اقةقال؟اثهدفيإظهارأردناإذايقاتلنالمنهوالقتالإن"

إنالثهلاتعتدواولايقاتلونمالذبناللةشا!فيوقات!اتعالى

.c)1(المعثدفييحب

عدمإكراهعلىالمدرالأولمنذالمسالينرأياستقرولذلك

وفيالاسلامعلىالمسالينديارفيالكتابأهلمنالمالينغير

.95صالثرعيةالسياسة(1)
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الثهادبئإقامةمنالمسلينيمنعلمفن،:تيميةابنيقولبذا

الدايمةإنالةتهاءقالولمذانفسهكلإلاكفرهمضرةتكن

السماكتبهيعاقبيحاقببمالاوالسنةالكنابالهافةالبدعإلى

صا-بماإلأتضراخفيتإذاا!شةإناطديثوجماءفي

الشريعةأوجبتولمذأالعامةتنكرأفرتفلمظهرتإذاولكن

.،)9(ءكمعا!مالمقدورقتلتوجبولمال!فارقتال

اطلاعهسعةعلىلاووستهنريالاصصتاذفىىفإنناهذاوعلى

العليالبحثفيونجردهئهوكلنزاهتهواراتيميةابنكتبعلى

منعنهنقل!!نا!طاتيميةابنعنالقيمالحبيرمؤلفهفي

إلىالمالونيحتجاإذاوالنصارىاليردأتالحسبةتب

عبارةأنصين)2افييجلومأنوقتكلفييمكنف!غمصناعتهم

تدللابعضهاوترجملاووستالاستاذأعئاو))يهاالتيتيميةابن

منطائفةذهبولهذا،:الحسجةفيقالفقدمطلقأذلكعلى

يتروتلاالكنارانإلىالطبريجريربنالعلاهكحمد

.95!الشرعيةالسياسية(9)

لهنريوالسياسيةالأجتصاعيةابنتيبةالديئتقيأراهفيدراسة(2)

فيالثرقيةللا،رالفرنسيالممهدمطبعة(الفرف"باللفة)لاووست

.،ه!ص1"11القاهرة
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نإذاإلعممحئاجنايسلونإذاكانإلابالجزلهالملننبلادفى

لي!ىقىاعالمألةهذهوفيخيبركأهل(جلومءنهماستغنوا

بلالطبريرأيعلىموافقتهيبدلمت!يميةفابن"c)1موضمهفذا

فيهالطبريالىأييخالفهذاأن.ومع!متراعأالمسالةفي)نقال

.يردهالعمليوالدليلالمذإهبأئمةمنالفقهاهجمهرة

المنكراتبإزالةواطلقيةالدينيةالمجتمعحياةتنظيم)ن

الصالحالجوو!ثةالثريعةصرء!تهاوالتنالاظقتفسدالتي

الأفرادأكالفيوالتد!لنفوسهموغذيبظقيأالناسلارتقاء

فيالتلقمنبكثيرأملممالمفدةالناسبأظقاضارةا

.شاكتحد؟المجالهذافياطريةوتحدالاقتصاديةاعالهم

نصوصمنالمشننيتيمية)بننظرفيالدولةواحبإن

اطيرطرقوتيسيروالمعصيةالثرمنععلىالعملهوالشريعة

عقدوقدوالليةالايجابيةالمثروعةالوصاثلبسائروالطاعة

يخه:قالالمعقإذاالثرعيةالي!اصةفيضا!أفصلأ

وتركالواجباتفعلإلىداعيةثرعتالعقرباتأنو؟إ

تي!يريخنبشذلككلىجماماأيضاكلشرعةقدالهرمات

.24محااطبة1()
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...ممكنبكلفيهوالتريخبعليهوالاعانةوالطاعةاطيريقطر

وأخذبالسهاموالمناضلةوالابلباطيلالمسابقةصرعتولهذا

وظفاؤههواطيلبينيسابق!رطالنيكانصق...عا!الجعلا

وكذلك....المالبيتمنالاشاقويخرجوظالراثدون

يفضماودفعذريعتهوسدمادتهصمينبغيوالمعصيةالثعر

.،19(راجحةمصلحةفيهيكناإذااليه

إلىحدوثتحتاجلاالقضايافيهذهنظرهفيالدولةوتدظت

31)ئجوتوقعالنتازاصترلااطذرواعلىت!بنىكاإوتمالبيناوقيائعقالوا

تييةابنعندواطلقيةالدينيةاطياةحمايةوظيفةفيويدخل

اطسبهكتابفيعقدوقد"الدياناتفيوالتدليىالغقمنع"

الزيغمنكنيرةأنواعأفيهوأدضلالعنوانبهذافصلأضاصأ

والسنةالكتابالخالفةالدعمنل)وذلكوالبدعوالضلال

التكذيبومثل"،والأفعالالأقوالمنالأمةسلفوإجماح

روايةومثلبالقبولالعماهلتلقاهاالتى!طالنيباحاديث

Iفيالغ!ومتل!دطامهرسولعلىالمفتراةالمرضوعةاديثلأص

عنث!ريمةطروجاتجوينومثلالإلهمترلةالبث!رينزلبأنالدبن

.68عىالثرعيةالسياصية(2).67سالثرعيةالسياصة(9)
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عنالكلموتحريفوآياتهالهأمطءفيالاطادومثلا!طالتي

وقدرءبقضائهويخهأمرهوسارضةبقدرائهيبوالت!تمواضعه

التيوغيرهاالطبيعيةوالشعبذةالسحريةاطزعبلاتإظهاووثل

ليصدوالكراماتمنالمعجزاتوالاولياهللأنبياءمايهايضاهي

وابن.")9(وصفهيطولواسعبابوهذاالثهسبيلعنبها

وإلىزمانهفيوقعتصوادثإلىيثيرالكلامهذافيتيية

شيةابنويميزوالانحرافاتالخالفاتهدهء!هاظهرتفثات

ل!بتذنببارت!بإلايكونلاوهذاالحقوبةفيهتجبمابين

والت!ة)2(.الظنفيهيكفيالمغوهذافيالادار،يةالتدابيروبين

فقه"عنيكونأنيجبالمنكرعنوا)غيبالمعروفوالامر

لجهيقدرومايصلحومالاذلكمنيصلحفماونظروعبروصلم

لتحصيلمتضمناكانوإنوا)نهيالأمرفإن05،يقدرلاوما

منيفوتالذىكانفإنلهالممارضتظرمفدةودفعمصلحة

يكونيلبهيكنمأمورألمإكئراصفاصدامنيحصلأوالممالح

مقادير)عتبار.لكنمملحتهمنأكثرمفسدتهإذاكازتعرمأ

.،)13الث!ريعةبميزإنهووالمفاسدالممالح

.44صاطسبة)2(.43صالهسبة)9(

.65و63ص،)3(
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لخلاصة:ا

الإملامفيالدولةأنتقدمماكلمننستنتجأنونستطيع

ال!تالة:بالمفاتتتمفتيميةابننظرفي

ومصدرالسلطةصيثمنمدفيمفهومعلىبنيةدولةهي-ا

والرعةالراعيأوالهكومأواطابينالملاتةصيثومنالسلطة

اللاهوقيالمنهومعلىتائمةوليستبهازهافيالمترطةوالصنات

نهاتكوأسسولكن-العموربحضفيأوروباعرففيالذي

والمرافبةالتط!بيقأما.الإلهيالوحيمنصتمدةالعامةومباد!ا

فيالبثرإلىفيمودومحاسبتهآاطاواضيارالمسؤايةوتحديد

المسلين.النةأهلنظر

ولكنهافحبأمنضابطةالاصلامفيالد:لة2-ليست

الاتجاهاتفيالانسانيةاطياةذميةو!فتهفعالابماعيجهاز

لآمينالفرفىيةالفعالياتبينوال!تنيقالاسلامرحمهاالتياطيرة

ومعنويأ.ماديأوضبطهاتو!هافيبالتدخلالجاعةهصلحة

تيميةابننظرةفيتتبلى؟الاسلامفيالدولةكأتلف-3

مجالاتجميعإلىوظية!اوامهدادهابثمولاطديةالدولةعن

أوالتدضلصداطديثةالدولةبلغتلقد.اصتنأءدوناطياة

تتباوزالاصلامفيالدولةو)ءكنالاقنطدبةاطيا-علىالاثراف

الاخلاىمجالفيالفرديةاطرياتلتن!قالتدضلإلىذلك

67--

http://al-maktabeh.com



الخلقيةاطياةلفوالمجالسحوةأرقىظقيةحياةتأمينبغية

العنصريدخلوبذلكالسامية)طلقيةالاتجاهاتفيوالروحية

واهدا!ا.الدولةننكؤالتيالعناعرجملةننالاخلاقي

الم!بنيةاطديثةعنالدولةالاسلاميةالدولةتختلفوبذلك-،

عنفهيمختلفةالم!صكمةالجاجمةعلى.أواطرالفرديالمفهومعلى

ابجمةعلىأواطرالفرديالمفهومعلىالمبنيةاطديثةالدولة

والاشتراكيةالغرليةالديمقراطيةعنالدولةمختلفةفهيالمتحكمة

عرفتالتيالدينيةالدولةعنالا!تلافكلتختلف؟الغربية

الدولةإليهشؤولالذيالشكلرأينافيوهي.أوروبافي

نواصىجميعاضتصاصاكافيتدضلصيأتطورهافياطديثة

وتثظرالأساشةأهدافهاالاضلاقيمنالهدفيصبحوصيناطياة

مت!صلة.وحمدةأثاعلىالانسانيةاطيا-إلى

ابنت!يميةنظراتلنافي؟تجلىلةلدوافإنمفهوماهذوعلى-5

نت!أنينبغيالذيالمفهومهوالعظيماثناقىنيو؟هونحطط

العربيةدولنافيسماولااطاضرةدولنافيخطا.3ونترنحوه

نحوكذلكالاسلايةوالدولالعربيةالدولتتحهأنفيوأملنا

والمعنويالمادييدولةلتضيقالارتقاهاطيويالمثاليالمفهومهذا

واصد.انفيوالفضيلةوالعدلاطريةأهدافوتنسيقمعأ
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الحسبةنظام

يعلاخلاقوالتثصرامجالفيلامحلامالمامةامبادىءمنكانلقد

نعتبرانويمكن(المنكرعنوا)نهيبالمعروفالأمر)بدأ

الاخلاقيابىلفيالت!فلالاجماعيفكرفىعنتعبيرأالمدأهذا

يأمرونبعضأوليأءبدضهموالمؤمناتوالمؤمنون"المحنويأو

للاخر.زصيركلأء!مأن،أى)9(المنكرعنور!ونبالمعروف

اتصالمنرخاصةمنالآيةيفهم،؟والولاءالتناصرهذاومظهر

عنوا)!يبالمعروفالأمرهو،البلأغةعالاةيةول؟الجلتين

والتعاونالنناصرهواضرمظهرأجماعيلاافل!ان؟لمنكرا.

الأح!ممنوغيرهاوالزكاةالنفقاتنظاع!فيتجلىالذيالمادي

.البابهذافيتدضلالتيالفقهة

أولاهماالتطبيقفيحالثينالأضلاقيالاجماعيالمبدألهذاإن

17النصا.سررة(1)
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ا!يوابالمعروفللأمرإنسانأيةيهايتطوعالتيالعامةاطالة

السياعةامالأضلاقأمالديئمجالفيسواهعامبوجهالمنكرعن

هنامجاللااعتباراتعدةمهاقىاعىوأساليبقواعدبحسب

والحكةبالمعروفنفسهانهيواالأمرهذايكونقفصيلها،كأن

غير،إلىتضروهتطلبالذيالأمرمنثرهومامنهيتولدوألا

السياصيالتطوعيالنقدالعملفيهذاويدخل.التفصيلاتمنذلك

أي.مو)طن،ايالرعيةافرأدمنفرداييوجههانيمكنالذي

الراصثديئاطلفاءعهدفييحدثالاموو؟كانوولاةأالحا

أ!يانأاطلفاءمنبحدممنعهدوفيكثيرأ

عنانهيوابالمعروفالامربدألتطبيقالثانيةاطالةأما

مهه!مالدولةفيضامينموظفينتخميصفيفتتبمالمنكر

وبتكيفإطارالدولةفيالمدأهيالقيامبتمفيذهذاإليمالموكولة

اطسبةاسمالمهمةوهذهالعملعلىهذاأطلقوقدالأمورولاةمن

.(الهتسب)بهايتوممنوعلى

كتابهنيقتيبةابنصتبهالذيالفملالموضوعهذاني)1(انظر

نمافيجففيهوالامراءالخلفاءمندالزهادمداماتبعنرانالاخبارعيون

لاح!آالمو-4المنكلرعنوالنهيبالمعروتالأمرفيالجراةتمئلرائمة

(2ج)للنزا-ليالاحياءوالرؤصاءوني

--72

http://al-maktabeh.com



الامرهذافملتعولأنكالتعبيرلمذااالغويوالاصل

منهوأجريعليهحايىحعلتأيافهعندواصتسبتهقةصبة

الاصتسابمنمحلر31واطسبةالحسابمنالأكلفيفهي

.الصحاحفيور!؟أنكرهكذاعل!يهاصتسبدريدابنوقال

إصدىهي(اطسبة)أنكلالاصطلاحاستقبرهذاوعلى

علىاللطاتايالولاياتإصدىأوالاملامفيالدولةوظائف

الأضرىالولاياتاوالسلطاتجانبإلىالحديثتعبيرناحد

القضاهمننوعهيالتىالمظالموولايةالقضاءولايةء!االتي

ها،ن.وتذكروالموظفينالولاةهنوالشكوىللادعاهالاداري

لثارباطبةجانبإلىإ-عا.ةوالمظا-القضاءالولايتان

إلاص!مالسلطانيةفيالماورديفيولذلكواعثتباههااضتصاصا!ا

بالمعروفأمر)بأكااطسبةعرفتبىنها.ولئنبالتفريقوغيره

(بينالناسإصلاحرفعلىإنظرالمنكرعنوغىكهقىظهرإن

عنالدولةبهاتقومإداويةرقابة):وصقيقتهاواقعهافيفهي

الاخلاقمجالفيالأفرادلاروعلى.ضاصينموظفينطريق

للعدلتحقيقأعامبوجهالاجماعيالىلفيايوالاقتصادوالديئ
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وللأعرافالاصلاميالثرحفيالمقررةللباوىهوفقاوالففيثه

.(وزمنبيئةكلفيالمالوفةلا

عنبه)9(ضرجتحريفأالظنونكئفعاحبعرئهاوقد

:فقالالواقعةاطقيقةوراعىالمالوفةالتقليديةالتعاريف

البلداهلبينالجاريةعنالامورباصثعلمالاحتسابعلم،

علىاجراؤهاءثمنبدوغاالتمدنيتملاالتيمماملاكممن

الحبادكاسياسةوعنالمتعاملينبينالتراضييتمبحيثالمعدلالقانون

مثا!راتإلىيؤديلابحيثبالمعروفو(مرالمنكرعنبنهي

وبا-يهوالمنعالزجرمنراهاطليفةه،بحيثالحبادلينوتفاخر

اطليفة،رأيعنناصثةاستحانيةأموروبضهانقصبعضها

فيوتفكلركاكامنالثعريفهذافيكاالنظركضمعهذا

بقوله:الهتسبم!ةصددفقدتيميةابنأما.الحبارة

مماالمنكرعنوالنىبالمعروفالامرفلها!تبوأما"

،ونحومالدبوانوأهلوالقغاةالولاةاضتصاصمنليى

لاداريةاالسلطاتاقعدد.ةاضتماصاتهذهدنالفاعلطدوا

تكونفقدثرعيلاتيميةابنرأيفيعرفيصدهووالقفائة

الحسينيالدكتورنقلهكاآباابنعندالتعربفهذاوجدلا(وقد9)

بحثه.ني
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اخر؟بلدفيوأصقبلدفيواضتصاصاصلاصيةأوسعبعضها

أعالتحديدالىتيميةابنالديئتقيعدثم.)9(9()صقال

:فقالأدقوجهعلىالهفب

واداءاطديثوبصدقوالجاعاتبالجعةالهتسبويأمر)

يدخلوماواطيانةالكذبمنالمنكراتعنو،!ىايأمانات

الصناعاتفيوالغشوالميزاتالمكيالتطفيفمنذلكفي

(11ص)!ذلكونحووالديا،توالبياعات

:؟اطديثالنظامفياطشةيقابلماذا

يقابلهاعايفتثواأنأيضأاطبةفيالباحثينبعضليحاو

كانماأنالموضولحهذافيتللباصويتبين.اطديثنظإمنافي

ت01وزارفياطديثةلدولة7اموزحفيأكالمنالهتسببهيقوم

وءمهاالمدنفيابىيةثمرطةبهتقومماؤ!امتعددةوممالح

و!!اال!ناعةأووالتجارةالاقتصادأوالتمويئوزارةبهتقومما

وء!االتربيةوزارةوفيالصحةوزارةفيالتفنيقبهيقومما

بيهصنة7دارالكتبالعراخرجتهاالتيالطبمةآلمفحاتترةيميأفياعتبر(1)

اذاالمنورةبالمدينةال!لمميةالمكتبةطبحةوهيتطابقبمقدمةمنالهاوةور

تقريبأ.صفحتينرقمكلالىأضفت
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وأالاداراتمنايفأهذءوغيرالاضلاقيةالثرطةبهتقومما

التحديد.هذامثلإلىسبيلثةيكن!ولذلكالوزارات

التاريخي:الأصل

منمسمصحيحفيوردماالبابهذافييذ!رماأول

فنالتة!هايدهفأدخلطعامعبرةعلىتوو!دط.مرالرصرلأن"

ياالسماءأصابتهفقالالطعامصاصبياهذامافتالبللأأصابعه

غ!قمنالناسيراهصالطعامفوقجعلتأفلأقالافهرعرل

سعيدبنولىالسلامعليهالرعولأنأيضأيذكر،؟منافليس

اطلفاهوإنمةفتحبعدالسوقعلىالعاصبنسعيد

برلونهمنإلى8امريكونأوالسوقامريتولونكانواالراسدبن

علىالانصاريةالشفاءاما!اببنممرولىوقدلمراقبتها.عايها

(5بالنساءتتعلقامورأولاهاربماانهالمناسبةوقدقيلبهذهالوق

وااننبالمعروفالامربدأتطبيقأنعلىتدلدثالحوا8هذإن

ولاةمنمرع!امرأكانالاسواقعلىالرقابةفيالمنكرعن

يكونأنيعارضهولاالأصلهذامنيةيرولاالمسالينأمور

الحيلمبدالاداريةالشاتيبكتابمنالاولالجزءراجع(9)

الكتافي.
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للأمحواقننظيمأالأخرىالبلادفغبمدوجدوائدالملون

الحضار-ئصخصامنذلكأنالمبدا.كنصدوث!ذامنهاقتبوا

ماوتقتبسواتجاهاتبادىءعنتصلركانتأ!االإصلاية

واتجاهانهامباد!هاإطارفيتقليدلااقتباستمئلاقتاسصاطأنجد.

نظامأعاصهمناطسبةآنظاأنيقولمنرأيفىىلاهذاوعلى

فيوجدواالمالينلأنغيرهاأوالبيزفطيةاطضارةمنمقتبى

فاقتبسواالسوقعلىفموظفأيث!رابيزنطيونكانيحكهاالبلادالتي

وأسابقةذلكفيلهمتحونأندون،وأضوهالنظامهذا

زيادةنقولاالدكتورعلىصدقرله-العربلأن،بدأأوطة

الرأيهذاناقشوقد،)؟(ء!ابديلأيقدمونهمالهميكنلم-

مجلةلهفشرتهالذيالبحثفي)طينيموصي)سحاقالد!مور

.21(موفقهمناقثة(المسلون)

الدكتورلهاوقدأجميمهانصصالأسلاأفيوالمحتسب(الحسبة1)

.3!ء؟639رلادةنتولا

جنيفنيالمركزالأصلاميثصد؟هاالتي()الملمونمبلة(2)

آ6499ء39"4آالمامن4و2العددا
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الحسبة:فيالتأليف

اصدها:فريقانالمزلفينمناطبةفيكتبواالذبئإن

آحروفربىضاصةرسالةأوبكنابوضمهابالبحثأفردها

ء!ا.أعمموضوعأثهلتالتي-ةبهمفيأدظوها

الثافي:الفركقهذافمن

المتشابهينكتاركافياطبلييعلىوأبوالثمافعيالماوردي(1)

كتباه.ومامحروفهو؟تعاصران(وهاالسلطانية)الأح!م

ال!لطانيةالاح!موكتابالحسبةعنكتبماأقدممنهو

صدعلى(العامالقانون)أو(العامةاطقرو)فيكتابهو

الدصتوريةباطقوقاليوميسمىماعلىويثتمل،اطديثتعبيرنا

هذيئالكتالننكلمنلفمرمنفصلواطبةالدوية:اويةلادوا

كابنننماكلكتبمامابينالموازنةمنليويبدو.القيمبن

ونصأشت!يبأالماورريأفىاضذىيملىأباالقاضيأنالحسبةعن

المذهبانيختلفصيمااطنبليبالمنمبتتعلققليثهاضافاتمع

اطم.فيواطنبليالثافعي

ء804سنةوابرلحليء055سنةالماوردينهيي(9)
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الأجاهكتابضنفقدالغزاليالامامهؤلاءومن)2(

وآدابها.اطسبةفيفصولآ(2ج)

باعتبارهاذكراطبةفقدمقدمتهفيابنخلدونومنم)3(-

L-اضططمنوضطةالولأياتمنولاية Tواطلافة.مة

فيوما،6()!أالارب!ا-كنابهفيالنويريومنهم،()

.الماورديعنصفيأنقلأعنقولكضاب

الناثركتابهفيالكتافي)طيعبدالمحاعريئومن)5(

أصولهافيالدولةومرافقاطضارةأسسبرالثامل،المشال

l فصولمنعغيرأفصلأللحسبةعقدوقد.الاولىلاسلاية

كتابعلىبنا.،والذيبهيريئجزئينمنالمؤلفالضخمكناب

رمرلعهدفيكانماعلىالسمعيةالدلالات)هوسابقلمؤلف

اطسنلابالث!رعيآوالعمالاتوالصنائعطرفامنالئهخمط

اكبةعن!لامأتضمنتأخرىكتبو!ةاطزاعي)1(

اصاقالدكتورعبارةثرمكلاباطبةخاعأليسالكتابينكلا(1)

أوعرفأبحثهفيوردداريةالأالشاتيبمؤلف31أنكا.الحسيني

بلد.فىباضتهرالذيالاعموهو.هناذكر!ا.ماوالصواب،لأقصأ

.!صربوعند
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ن!رهاواالبدحموضوعهوأصل،أطاج.لابن(كالمدخل)

القلقثند!(الاعثىعغ)و،للقريزي(الأمةإغاثة)و

ها.وفي(01ج)

منهمفنذ!ربالتايفوأفردوهااطبةفيألفوالذيئأما

:الآنصتىطبعمامنهاومحص،مزلفاكماليناوصلتمن

نصربنالرحمنلعبداطسبةطلبفيالرتبة-كاا

-%i)9585المتوفيالثيزري rالدينلصلاحمعاعروهو(ما

المذهب.ثافعيالوطنثامي،الأيربي

تتعلقعامةء!اأربعة،بابأ(04)الكتابتضمنوقد

العامةوبالمباحثوالموازيئوالم!ييلو!رقاتبالأصواق

علىاطسبةتتضمنالأبوابوسائر،وواجاتهبالهتسباقعلقة

والعطاريئوالطباضينوالجزاربئكاطباؤيئوالصناعاتاطرف

والحجامينواطاماتؤالصيارفوالصاغةوالجاطينوالدلالين

منهؤلاءوغير،المب!يانومؤدبيوالصيادلةواله!بريئوالاطباء

علىالابوابهذهمنبابكلاعثتملوقد.الم!نأصحاب

الاتباحواجبةوتملماتعنهاالمبحوثبالمهةتتعلقديقةتفصيلات

الكتابهذانثروقدالعامةوالمصلحةالنشوشعالنظافةرعاية
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القاهرةفيوطعاامرينيالبازالسيدالاصتاذمرةلاول

.(م11th)51365سنة

اطسبةفيالفممنلكنيرالا-اسيالممدرهوالكتابوهذا

صأبين.كابعدهمن

القرشي،عدبنلهمدالحسبةأص!مفيالقربة-محالم2

وقد(م9132)9725سنةالمتوفى،الاضو.بابنالمثهور

بنصهالثيزريكتابجميع!اقثبس،بابأسبمينكتابتضمن

منا.لمستث!رقينأصدطبحهوقد،عليهزادثمكتابهوكنه

عل!هوعلقالانكليزيةالىقىجمتهمعكبريدججامحةأسأتذة

امايأكلمناهوندويولا،العامياللحنمنكثيروفيه

الناسخ؟من

غيروهو)بساملافياطسبةطلبفيالرتبةكاية-3

وقد.بابأا1Aفيويقع،(الذخير-صاصبالأندليالمؤلف

(،ومنه01ا!لد7091)المثرقمجلةفيمختاواتمنهنث!رت

البريطانيالمتحفوفيبالماهرةالوطنيةالمكتبةفينحطوطةنسضة

فيصقالشيزريكتابعلىكذلكأغارالمؤلفانويبدو
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نثرلووحبذا؟أضرىأبرابأاليهأضافثم،ال!كتابعنوان

وأثهلها.الثلاثةأوسعفانهالكتابهذا

وهو،المالتىالسقطيأحمدبنلهمداطبةاداب-،

نثرهوقد،لاليلادعث!رالثافيالقرنأواثلصتىعاشاندلسي

أصدمانثر؟1391cسنةبارينفيفرنسيانمستثرقان

بئأحمدعد:لماندلسيينلمؤلفيناطسبةفياخرىلرساثلاث

عماتبئومحر،الرؤوفبمدوابئ،الاث!بيليعدونابن

الجرسيفي.

عدبئيوسفالدبئلجالالحسبةكتابأيضأومنها-5

دمثقويذكرعلاهمن(م1)9095305سنةالمثوفى،المادي

.379iلروتفيطبعأنهاط!ينياسحاقالدكتور

الحديثةالاجماث

صرنا،فياطس!بةموضوعفيكتبوامناوانلمن-ا

العلية(المقتبم!)مجلفي(اثهرحمه)عليكردعدالاصتاذ

8091ضةفيوذلك،بدمشقتصدركانتالتي،النفيسة

.(9ج3الهد)

وكات،بروفنساللينيالاستاذالمسثعرقينومن,-
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قيمة،مزلفاتفيهوله،والمغربالاندلىبتاريخمتفمصأ

له!وتوقد،فاوقدمافطوطةاطسبةكتببح!!ونشر

بعضهافيتحدث،الاندلسفيالاسلايةاطضارةفيعاضرات

.3791سنةبارينقيالثرقيةاالغاتمدرسةفيوذلكاطسبةعن

ذكره.6،91بغدادمناطصانالرزاق3-عد

عليه.نطلعولم،بحثهفياطسينيو-الد

فينحتارةنصوصأجمعفقد،ز،دةنقولاالدمحور-،

05(نخو)فيقيمةبدراسةلهاوقدم،مؤلفأعئرلأصداطسبة

وتمتاز،الموضوعفيهامةوتحقي!قاتاراهعلىتشنملصفحة

.)'(المراجعبكثرة

دسوقيابراهيمالامشاذتاليف،الاسلامفياطعصبة-5

فيسنة،أ!رجهالأزهرفيالشريعةالاستاذالمساعدبكلية،الئ!هاوي

بفصلويمتاز،صفحة(،17)فيويقعم138256291

53867)منمصرفياطسبةنظامعنموجز * Yعق(م

مطلمأكن!انيوأعف،6291بيروتنيال!ثولي!كيةالمطبمة(9)

الحسبة.لكتابجديدةلطبمةمقدمةكتبتحينعليها
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(5018-5 litالهتسبينوماأعلاممنلاثنينوبترجمة.(م

.البحاريشاوحوالعيني،ا!طصاصبيالمقرين

جمهنشرتهبحثفيالحسينيموسىاسحاقالدكتوو-6

عل!ةتحقيقاتوفيه،جنيففيتصدرالتي(ادلمون)9()

يعدهئاملهامبحثالىيشيروهو،لالرا!-حواستعراض

كتاب6،91عامطبعكانالذيينيالحرالبازاليدالاستاذ

.الثيزريالرتبة!اية

وغيرهاالأزهرمجلأفيكثيرةومقالاتأبحاثنث!رت-7

منة!امالمعرفةوجمعهاتفصيلهاالبا!ثينءنتقتضيابىتمن

.ا،وةوحفيجديد

افسبةلطالتأليفمناهج

فيكتبء!مففريق:منهجيناطبةفيالمؤلفوناقبع

الفقهةوقواعدهاالثرعياطهافبينواومبادكااغسبةقواعد

لمنهالفاصثهسل!4وصدودواضتصاصاتهالهتسبشروطمن

ذلكإلىوماابهواوالمظالمكالقضاه،الأضرىالولاياتوبين

ومنعامأفقهيأصقرقيأبحثأنعتبرهاأل!نستطيحاح!ممن

.6599الثانيوكانون6499ايلرل(9)
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ومنهم،الفقهيةا!لذاهبمنواصدمذهبعلىاقتصرمنهؤلاه

ادلةيوردونوت.الأخرىالمذاهبأقواليذكرمن

الم!ويخةبالروحا!قوقيالفقهبالبحثبعضمويمزجالأص!م

قية.;الأالرعظة

اطسبةنظرية)عالجواالذيئالمؤلفينمنالفريقهذامن

وابنوالغزالي،اطنبلييعلىوأبوالشافعيالماوردي:(وفظامها

.والتصوتبالأخلاقالفقهيالحقوقيبحثمامزجاقد،وهماتيمية

.والقلقئنديوالنويريضلدونافيوءفهم

فيتلفالمؤلفينمنالا!رالفريقسلكهالذيالمنهجأما

التطبيقيةالن!احيةيعالجانه،ذلكلاولاا!لنهجعناختلافأكبيرأ

وضروب،واطرفالمهنأنواعفيتعرض،لحسبةالم!لية

منبذلكيتملوما،والأسواقالطرقومنكراتالمناعات

نأيجبماعلىالمؤلفونوينبه.وم!ييلموازبئمنالمقابيى

التزاماتمنبهاالقائمينعلى،وماوالمهنالأممالهذهعليهتكون

والتدليسالغشأنواعمنة!هايحصلماعلىينبمن؟وواحات

المعامل.وصء

وابنالاخوةوابن،الشيزريسلكهالذيالمنهجهووهذا
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ذلئا،ظيمةفوائدالكتبمنالنوحولهذا.مؤلفا!مفيبسام

مؤلفيا،وعنعمرفيالاقتصاديةالأحوالعنصورةتعطيأكا

وغيرها،وتف!حوالملبىكلا"فيالاجماعيةمنالعاداتكثير

منواللنوممط،الاجماعةالوجهةمنالاجماعيالباحثالهال

.!بيرغل!فيالوقوحمناطذريجبولكن.اللغويةالوجهة

ينقلوعمرأ،ل!ئةيختلفوتقدالذينالمؤلفينهؤلاهأنمنينشأ

عدالاعتبكبعينالامرهذااخذفيبب،7بعضمنبحضهم

.والاسننناجابخحثا

-86-

http://al-maktabeh.com



العملية()الحسبةكتبمننماذج

لثيزري(اطسبةطلبفيالرتبة!ا)كتابمن

والطرقاتالاسواقفيالنفارني

ماكلوالاتساحالارتفاعفيالسوقتكونانينبغي

عاطيمثيانإفرينالوقجانيمنقديمأ،ويكونالروموفعته

بجوزولا.بلطاالسوقيكنأإذا،الشتاهزمنفيالناس

السقائفأركانحمتعنبمنهممطبةإخراجالسوقمنلأصد

الهتسبإزالفعلىيجبالمارةعلىعدوانلأنه،الأصليالممرإلى

.بالناسالضررطوقمنذلكفيلمافعلهمنوالمنع

صناعتهم،وتعرفبةيختصء!مسوقألأهلكلصنعةويجعل

كانتومن.أنفقولصنانعهمأرفقلقاعد!ذلكفان،فيه

واطداد،فالمستحبوالطباخكاطباز،ناووقودإلىتحتاجض!اعته
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المجاشةلعدأ)1(والبزازبنالعطاربئعنحوانقهميبعدان

.ارالأةسوصولبينهم

لمه88

)3(ورواياالتبن21(وأعدالا!بأحماليمنعأنوينبغي

الدخولمنذلكواشباه،والرمار)4(الرجينوشرائجالماه

جلابيويأمر.الناسبلباسالضررمنفيهلما،الأسواقإلى

يضعواأتالعراصفيبهاوقفواإذا،ونحولموالتبنالحطب

عاعاوالأحمالوشتإذالانها،الدوابظهووعنالأحمال

محرطانرسولشوقد،لهاتعذيبذلكفيوكان،افر!ا

الاسواقأهلوبأمر،)5(مأممهلغيرالجوانتعذيبعن

اطلوهوعدلجمع(2).النسيبموهوالبزمنالأفمثةبائحو(9)

(الشريجة4).راويةجمع2(.)الدابةظرعلىاملينلتمادلكذلكسي

ظهرعلىيوضع،يثبههوماالنخلسمفمنيصنعكبيروعاهاوقفص

والسرجين.المهملةبالسينآالشابلادنيمستمملارهي،فيهاليحملالدابة

اطيواتتحذيبعنأنهيهواطديثفيالوارد(5).والزبلالروث

ذلكوكير،واراصتهالى*كينب!حدادكلللأذبحهحالفيحتى،مطلقأ

الأكللغيراصلأذبحهعنالنهيوانما.الأسلثناءلعذاممنىنلاولمذا

مطلق.آفحا"خمذيبعنالنهيوأما
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ممماذلكوغير،اتجمعوالطينالاوساخمنوتنظ!يفهابكنسها

.ضرارولاضررلا:قال!طالنيلان،بالناس!ر

8**

جدارإخراجلاصديجوزفلااله!تووروبالطرقاتوأما

أذيةفيهماكلوكذلك.المحهودالممرإلىة!هاكانهأوداره

فياطيطاتمنالظاهرةكالميازيب،السالكينعلىإضرارأو

زمنا!يففيالدورمنالظاهرةالأوساغومجاويالثخاء،زمن

تأالميازيبأص!،بالمحتسبيأمربل،الطريقوسطإلى

ماءالسطح،فيهبجريمكلسأئ!اطافيمحفورأ!يلاعوض!ءيجعلوا

سدهيكلفهفانه،يقالطرإلىللوعخنحرجدارهفيكانمنوكل

بها.يجتع!فرةالدارفيلهو!ر،الصيففي
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الحشبةأح!مفيالقربة.مالمكتابمن

اكرثبمالاخوةلابن

وهومختلفالأسواقاتمضكرفصلفيذكرهماجم!ومن

أطرفوهو،قولهالثيزريكتبهمماالاختلافبعضنصهفي

تفصيلا:راكثر

قثوروتبديدالطريقجوازعلىالكناسةطرحوكذا"

؟وكذاوالسقوطالتزلقمنهيخث!ىبحيثالماءرشأو،البطيخ

الض!قةالطرقإلىاطائطمنا،لرجةالمزارببمنالماءإرسال

المطرمياهقىك،وكذايقالطرويضيق،الثيابينحسذلكفإن

ولي!منكركهفذلك،كسحغيرمنالطرقفيوالاوصال

".بهالقيامالناشيكلفأنالهتسب،فحلىمعينسخصنخ!ربه

والخبازفيالفرانينعليالحسبةفىفصلى

فيويجعل،أفرا!مسقائفبرفعالهتسبثأمرلمأنسض

فيالتاربيتبكنسويأمرم،للدخانواسعةمنافسسقوفها
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المماجنوغل،مائهوتمظيفالبسليتوغل،تعميرةكل

ئكلمصلبانعودانعيهبرشابراشأكللهايتخذو،وسظيفها

،لانبمرفقيهولابركبتيهولابقديهالحجانيعبنولا.معجنة

إبطيهعرقمنثيءالابينفىقطروربما،للطعاممهانةذلكفي

ويكولفالكبنضيقةعلعبةوعليهإلايعبنولا،بدنهأو

وأبماتمنئي.فطرت!كلماوعطسربمالأنهأيضأملثمأ

يمرقفلابيضاءعصابةجبينهعلىويثد،الابينفينحاطه

فيثيءفهيظلئلافراعيهثعرويحلق؟ثيهمنهفيقطر

هذبةيد،علىإفانعندهفليكنالنهارفيعبنوإذا.العبين

اطبزبيغث!ونءاالهتسبعليهمويعتبر.الذبابعنهيطرد

بويوزدانفإنما،مجراهمحريوماوالزعؤانالكرآمن

ألاويلزمهم.ذكرنا؟والفولبالهصيغثهمنوءكم.اطبز

وكذ!والمعد!الميزأنفييثقلالفطيرفإن،يختمرصقيخبزوه

الابازيروبههعلىي!رواأنوينبغي،الممقليلكاناإة

نونوال!ياوالسصملأس!وداوالكمونلأبيضاالكونمثلالطيما

نضبأينضجصقالناربتمنالحبزيخرجونولا،ذلكونحو

صانوتكلعلى!لانوالمطجة.اصتراقغيرمنجيدأ
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اطإز.قلةعندالبلديختللئلايومكلنييخبزونهرحمأوظيفة

اطإزمناعمنأصديمكنولاالنهارآضرفيالافرانوي!تفقد

ويأمرلمالحجينفرشم!نولاالحجينأ!يسةفيالمبيتمن

وقت.كلفيوغسلهانفضهابعدصبالعلىبفثصرها

صاجةلمظم)2(البشوفياطبز)9(فرانينكلالهتسبويأخذ

الفرتبلاطوتنظيفالمداخنبإعلاحويأمرلم.ا)!مافاس

فييلصقلئلا،وألرمادالهترقاالبابمنساعةكلفينسبالم!

أضبازالناسبهيعلم)3"علاميديهلينويجعلمنهثيءاطبزأسأ

لمجعلأتوينبغيى.يعرففلاالمحينأطباقعليهيختلطلئ!

ولا،اطبزعلىدهنهمنفيهييللئلااط!لزعنبمعزلالسمك

أعلم.والثه،لهجعلعازيادةالحجبنمنيأخذ

؟الكتابجميعفيشائعالمماتنرنحذتعدآنيالحطاهذا(9)

عاميأواماالمؤلفيكونأنفاما،أعابرجهفيهضالمةكثيرةأضطاهنجد

فيممررفلفظفهو،البيمرلط،لفظواما(2).الثلغمنيكونأن

أصحابهشمقدمأعبينهيكونالذياطبزوهوال!وقي،*مقابلنيآالثا

.النرننيوانضاجهأرضةعطيحهالاالنرانكلوليى

المحبمة.بالمينالمطبوعالاعلنيرهيالمعملا،لمينا!اراينا)،(
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تيميةلابنافىسبة

4ا.ومزامنهجه

بمفاتخاعةيتمينالحنبةفيافهرحمهتيميةابنكابإن

ضصيتهوطربقتهف!يه،وثبرزاطبةكتمنرأيناماسائرمن

:هذاكتابهفيمزاياهفن،الحاعة

مقدمةنيالعامالدولةبمفهوماطسبةموضوعربطأنه(1)

المجتمعتنظيممنللافسانبدأنلابثنأنهذلك،كتابه

بأفضلبعث"كلثةصدأوأنعأعتلاوهالدولةوإفامة

ماالممنبالقطالناسقياموإن،والشراثعانهاج

(الولايات)قواموإن"،الثربعةهذهأجلهمنجامت

عناكيوابالمعروفالامروغاينهاالدولةأوالحمأي

نأإلىواضتماصاثاالولإياتأنراعذكرثم.المنكر
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)ب(

)ج

الولاياتمنموقعهافحدد(اطس!ب!ةولا)الىوصل

.الاخرىاللطاتاو

أوالمبدأجثمناطبةموضوحتيميةابئوعالج

مماسكةضصامثهمفالجةالتطبيقيثمنلاالنظرية

بنظرةلامحانلكبعهاإذامنهايخرجأنالقار+سهيتطيع

رالكلياتيالمبادىءعناكتهف!نت.عاموءبداضاملأ

منأوردهوما،ئاتوالجزبالايلاتعنايتهمنأكثر

بهية.وتفملألقاعدتطبيقأاولمبدأثر!أالتفميلاتكان

اطقوقيةاطبةقواعدبحثالىأضافأنهويلاصظ

القالمقوباتوهي!االضامنةالمؤيداتبحث

فملمقدمةفيفقال،الهتسبأوامرشفذتكفل

:المتربات

إلايتملاالمنكرعنوالنىبالمعروفالامر،

يزعلاماباللطانينحائهفإن،الئرجمةإلمقوبات

بعضوناقق،المقوبات(نواعفيوبحت،باقرآن

العقوباتبعدكذلكالهوأضاف.فعياالهامةالمساثل
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الأعربهايغالقوالثروطالأصوالفيهورضحضلأ

بحيثالممليةالوجهةص،المنكرعنبالمحروف.والني

فيهذاوناقى،أكثروثر،أضدفتنةذلكعنبثألا

دقيقة.ووايةاجماعيةعانلال!ل

من-مبكرراعبفحلأضيراكنابهضولوضم

-وصاطشةكتابمنالم!نهذافيوصسيث

الأمرأو،للاضابواطقةالنفسيةالثروروتضمن

إكبحثمذافييفتقلإذالمنكرعنوالنىبالمعروف

كذللااللرافعوفي،والمنكرالإثمإلىاللوافعفينظر

تريد5:أ!اوكيفالنفوشعنفيتحدث.إن!رهإلى

أ!ا:وكيف،درفهوالاستتارالغيرعلى.الاستعلاء

أءإنتهـصواءالمشهاةبايامررفيهااختصصتحب"لا

الاختصاصوقعإذا":أنهوكيف،امأ!رام!لأ

والبالظمص!لالهرمةأوالمبا!ةايأمررفي-اه

معالحدلالدنيانيت!تقيمالأس(موره،وأن،واطسد

تتقيممعالظممماأكثرالإثمأنواعفيالاصتراكفيهالذي

يتركلوعكذا.،إثمفيتشتركلموإناطتوقفي
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الىالنفوسودواعيالظلمالنفسيةالآمماربيانفينيميةابئ

فاذا،الناسبمضكلمنكرأ)نسانينكرفقد،الظم

يأتوذلك،معهمانقلبالمنكرذلكفيأشركوه

كاتإنما،الامرaءبادفيالان!رإلىاطقيقيدافعه

دينيلدافعلاالإثمبذلكدونهاختصاصهممراهيته

لمم.عونأوصارالإن!ريركأثركوهظا،مخلص

القئعةالراالنفسيةالتحليلاتهذ.فيت!يميةابنويسترمحل

.منفردةضامة"دراتستحق

اطبةفياطقوقيالفقهيبحثهتيميةابنيخغوه!كذا

ويعالج،النفوسأعاقإلىفيهيدخلاضلاقيبفصل

علىونجليتهاوصشفاو!ذي!هانوجيههاويحاولبواعثها

وصنمعابخهانفسهمراقبةمنليتمكنالانانصقيقتها

مجالفيسماولاافهلوجهضالصأمحلهليكونورإضتها

المنكر.عنوالنيبالمعروفالامر

ثيضيةمعالجةاطسبةلموضوحتيم!يةابئمعالجةوكانت

أفىمقتفيأأومقلدأولاكان،غيرهكتبمنفيهاينقللم

هذافيالمؤلفينمنع!دفعل،؟التاليففيسابقيه
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طربقهضاصةالموفوعهذامثلقتييةولابئ،الموفوج

اراثهدعمفيوالسنةبالكت!ابالاستشهادكثيرفهوبه

..موضوعهعرضفييقتصرلاوهو.ينقلهاالتيالاراءأو

نحتلفينقلبلالفقهةالمذاهبمنواصدمذهبرايعلى

أقو!ةير)5ماويرجحويناقثهاادلاويذكرالآواء

النصبظواهريكتفيلاعيقدقبقمناقثتهفيوهو

واصبابقراشهوإلىفيهالمحلأمنا!إلىيغوصصق

مناقثةفيمثلأسيبدوفا،؟تطبيقهوظروفوروده

.التسعيرعنممتىالنيامتناعفطالراردالصحيماطديت

المشبيةالنم!وصداكأ.عنيخرجفهوهذا.وعلىالمدينةفي

منالأصليةوالأدلةالاعلاميةالمذاهبدافى-إلىالهدودة

ألفواالذيئبينمنبهتفردكاوهذا.والسنةالحتاب

اطسبأ.موضوعني

عنا-فيأنه،هذاتحابهفيتيميةابئمزاياأمومن

اطبة،منالنظريأوالعامالاقتماديبالجانبضاعة

المؤلفبن.مننحدغيرهنرهلمتفصيلأوفملفيهوتوصع

جانبأكتابهمنالقمهذافيأبرزأنهنقولأنونستطيع

7م-الدولة-79-
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منمش!وعالجالاس!مي.الاقتصادجرانبأممن

العصر.هذافيسماولاالنفوستتطلعالتيالمشكلاتادق

مشكةوهي،ءنهاالاسلامموقفمعرفةوإلىحلهاإلى

الاقتصاديالفشاطفيالدولةأوإلأمروليتدخلمدى

.الفردي

فيالشاملالاقتصاديالنظامعرضأنشكلا

لناينبغيفلاولذلك،اطسبةكتبمحلهليسالاصلام

لأن.اطسبةكتابفيهناا!رضهذامثلنترقيأن

المتضنةالفقهكتبفصولفيمبعرةالنظامهذاجزئجات

والمعادناجواطرالزكاةوأح!مالملكيةكتسابالطرائق

"والزرا!التجاويةوالثحركاتالمواتإصياءووالركاز

الذيالمامالمرضوعولكن.الابحاثمنذلكوغير

قلتبالمالة؟يتصلاطسبةفيكتابهفيتيميةابئعرضه

فيالاقتصاديةالمذاهبنحتلفبينطهايفصلالتيالمامة

صرنانيكتبواالذبئأتالفريبومن.العصرهذا

هذامنيستفيدوالمالاسلاميالاقتصادفياطديث

أنهمعتيميةابئالاسلاآعثيخكتبهالذيالقيمالبحث
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منوموففهالاسلاميالاقتصادلرجهةواضحةمعالميحدد

فحسبولثبيدهالملكيةحقمنلا،الدولةتدحلصألة

في4فيلهكانوقد،عامبوجهالاقتصاديالنشاطمنبل

عصرهبهاسبقومبتكراتنافذةاقتصاديةنظراتهذا

اذالعملواعتباره،والطلبالهرف!لقانونكإشارته

هذهعلىبناهالأكالتسعيرلفظوإطلاق،اقثحاد؟قيمة

الح!رصالةفي،و!رثهالاجوريدتحدمنتعبيربدلآالنظرة

تواطؤوصالة(مخصوصينباناسالبيعحمرأى)

فيتعسفيأتحديدأالسعرتحديدأفىعنوبحثه،البائعين

سنبين؟الاقتصاديةالنظراتمنذلكوغيراللعإ!فاه

التفصيل.منبثيء

عر!ناها؟لناالتيبدتتيميةلالمناطسبةكتابمزاياإن

وال!تباطسبةساهـأبحاثمنمتم!زاالكابهذاتجعل

اصتمارومنهوالاستفادةبالبحثبافرادهفيا"ونجعلجديرأالمؤلفة

فيسنحاولاماوهذا،واجتهاد)تواراءنظراتمنتضمنهما

.هذابحثنا
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واختصاصانهالمحتسبوظائف

قدمهاالتيالمقدمةبعدالمحتسبوظائفتيميةابنيلخص

بتوله:،نفااوطصناهاالموضوعيديبين

وأدا.اطدثوبصدق،والجاعاتبالجعةالهتسبويأمر"

ومايدضلواطيانةالكذبمنالمنكراتعن،وينهىالامانات

الصناعاتفيوافقوالميزاتالمكيالتطفيفمنذلكفي

(11ص).،ذلكونحووالديانات)1(والبياعات

عنكلويثكلمذكرهاالتيبعضالامورتحدادفييأحذثم

قوله:مثلفيزبإ!برمنهاوا!د

السلعوتدلب!الحيوببكتماتالبيومفييدضلوالغثى

السلمة.:البياعةاللسانفيرر!(1)
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عليهمركالذي،باطنهمنضيرأالمبيعظاهريكرنأنثل

عيه.وأنكرئلاعلتهفي

منالمطموماتيصنعونالذبنمثلالصناعاتفيويدخل"

الملبوساتيصنعونأو،قلكوغيروالشراءوالطبخاطبز

الصناعاتذلكمنغيريصنعونأو،ونحومطياطيناكالنساجينو

،.والكمانواطيانةالضقعن!همفيجب

لجواهروالعطرواالنةرديغشو.نلذيئاالكماويةهؤلا.ومن"

جواهرأومسكأأوغنبراأوفضةأوذهبأفيصنعونذلكوغير

،..الثهظقبهيضاهون،ذلكغيرأووودماهاوزعفراتأأو

.(12ص)

فيالغقموضوعفىتييةابنعنهتحدثماهذاكل

هيوهذهوالميزانالمكيالتطفيفوفيوالصناعاتالبيوع

منالعمليةالناحيةفيكتبواالذبنفهاتوسعالتيالموضوعات

ء!اأمأضرىموضوعاتفيتوسعتيميةابنولكن.اطسبة

منلةوثالاصولمنأصلأوتعالحوالقواعدبالمبادىءثعصل

؟ي!سه!ا(الاقتصاديالتدخل)مسالةوهي،المسائلكبريات

:الموضوعهذافياوضحهماوإليم.اطديثالاقتصاد
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افرمة:العقود

بالعقودالهرمةالاقتماديةلالنكراتتعدادهفيالمؤلفي!بدا

النجشوكذلك...الغرربيعمثلوالميسرالرباكودمثل"

وكذلك...ثمراصمايريدلامنالسد4فيينيدأنوهو

فيهاالمةصودكانإذاثلاثيةإوئيةثناكانتاءمسالربويةالمعاملات

يكونما.والثنائيةأجلإلىمهابدرامأكثردرامأخذجميعها

مساقاةأوإجارةأوبيعأالقرضإلىبجمعأنمثل،اثنينبين

يشتريللربامحللأل!ظ،دخلأنمثلوالثلاثية...مزارعةاو

إلىيعيدهاثمأجلإلىللرباالمعطييبيعهاالرباثمكل2منهالسلعة

الهلل.يستفيدهادرالمبنقصصاجها

اليمئل،المسالينباجماعحرامهومامنهاالمعاملاتوهذه

الثرعيالقبضتيالمبيعيخهايباعالتيأولذلكشرطفيهايجري

فانالمعسرعلىالدبنفيهايقلباوالثرعيةالثروطبغيراو

غيرهاولابمحاملةعليهالزيادةيجوزولاإنظارهيجبالمعسر

الثابتلكنالعاناءبحضفيهتنازعقدما.ومنهاالمسلينباجماع

(13،41)ص،.!لىذلكتحريموالتابحين!ثطالصحابةالنبىعن

الزراعيةالعقودفياستطرادأذ)إقبعدالمزلفويتحدث
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لناختلافمنة!اوماوالمزارعةوالماقاةالارضكاجارة

.(32،25ص)النقهاء

*ء

لاكرالهامةاقتصاديةمسائلبحثإلىتيميةابنينتثلوهنا

مع!يدهاوعلى،الافتصاديينالباحثينلاذهانشاغلةاليومصق

اطركاتتقوموبدافعهاوالسياسيةالاقضصاديةالمذاهبر!-

المسانل:هذهابرزفن،الاجتماعية

مقبولآالتحديدكانو)ذا؟السمأسعارنحددأنللدولةهل

خاصة؟حالاتعلىمقصورأمعامهوفهل

ا!يانأتقيدهاانللدولةأنأم؟مطلقةالفرديةالملكيةهل

عاحبهااضتياردونثمنبدونأوفيقمنهتنتزعهاأنبل

؟اضرىأصيانأ

هل؟الاتصاديةوفعاليتهالانانمحلتقيدأنللدولةهل

..3.أصيانأالعملعلىنجبرهأنلهاهل؟علهأجرةتحددأنلها

هو:عمامبدأفيممهاتدضلالتيالمسائلمنذلكغيرإلى

طحهفي،الاقتصادميالفردلا!فيالدولةتدخلمدى

الاصحعلىاوتييةابناراهوإليم.ومغتهمملهوفيهفCوت
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فيشميةابنيراهكاالضيةهذهفيالاسلايةالئريعةموقف

اطسبة.صتاب

الأصل:هيا!ة

اطبماكنابفيلي!ميةابنكنبهمااشعراضمنيتبلى

ال!تملكحريةأنمذاهبهماختلافعلىالفقهاءوأراهاراهمن

،وذلكالاسلامفيوالاصلالعامةالقاعد.هيىبالملكوإلتصرف

نقوطراالتملكالثصريعةصدد!االتيالقواعدصدودفيطبحأ

هنيعرضموضعهذاوليي.الملكهذافيوالنصرفكشه

الاقتصاديالنظامجملفيالكتابةالانل!صدىلالات!االقواعد

تيميةابنعرضهاالتيالآراءونرضحنلضىوإنما،الاسلامفي

الدولةتكضليمدأمغايتصلماوضاصة،اطسبةكتابفي

الامر.وليأو

ابنتيميةمنهانطلقالذميالمدأهوالافتصاديةاطريةنجدأ

الاحوالفديدحولالبحثدارثم،عنهمنقلالذيئوالفقاء

مأعامةأكانتسواهراجحةلمصلحةاطريةهذهفيهاتقيدالي

منيستثقماتحديدفيث!يميةابنعنايةكانتولذلك.خاصة

وصدودهالاسقثناههذاملدارفياطلافلان،عممةالاصل
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داشةووفلتحديدفيتيميةابنبراعةتبدو،وهناوأ-بابهوعللأ

الامر.ولي.أوالدولة

الاصلاميةالشريعةمنالادلةنذكرأنهنامهمتنامنليى

كتابفيتيميةابناوردهمابضمنهانذكرقلنا،وإنماماعلى

عن!ىالنيامضش!فالم!تضمنالحديثذلكفن.اطسبة

ومئها.نصهوعيأتيعهدهفننالمدينةفيالعركلافاالت!عير

ظلمالناستض!نفاذاه:وعادلأظاإلىالعرقسمأنبعدفوله

ممامنعهمأو،يرضونهلابثمناليععلىبغير-حقوإكراههم

كراهمإمثلالناسبينالعدلتضمنوإذا،حرامفهرلممأباصه

بحرممماومنحهم،المثلبثمنالمعاوضةمن3طيجبماعلى

.،واجببلجافىفهو،.الم!ثلعوضعلىزياد-أخذرونعليهم

المعروفالوجهعلىسلعهميبيعونالناسكانفاذا"(16ص)

وإمامثرةالثبءلقثهإماالعراركمعوقد،منهمظلمغيرمن

51إكربعينهابقيمةببيعواأناطلقفالزام،اقإلىفهذااطلق

علىالناسإجبارلان"ايظوقال.(16ص)،صقبغير

،صراموالظملهمظمشرعأيباحمماومنعهميجبلالسع

ايضأ:وقال.(!مص)
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يأضذهاأنيأصدليى،اموالهمعلىملطونألاسإن"

.(تلزمهمالتيالمواضعفيإلا،انفهمطيببغيرمنهاسيثأاو

أيضأ:وقال(03ص)

مجدلاالتعير،أنفيفيهاتنازعالحالاءالتيالثانيةوالمسألة،

فهذا،بالواجبالناسقياممعيتباوزونهلاحدالسوقلأهل

ونقلعنهالمثحهورفينفسهمالكصتى،الحلاءجمهورمنهمفع

31،32(ص)،عدبنوالقاسموسالممحرابنعنايضأالمنع

مالكعنورويعامبوجهالتسعيرجوازاخربنعنرويثم

.(32ص،)الجزاربنعلىالتس!ر

الناسيكفىماعلواإذ)تندفعالناكط!اجةكانتوإذا"

وأما،تسع!يرإلىيحتج،لمالمعروفبالثمنذاكإذيشتريبحيث

سعر،الحمادلبالتسعيرإلاتندفعلاالناسصاجةكانتا%

.(.،yص!،عثططولاوك!لاعدلقسعيرعليم

المجهدينالأئمةأتيتبينللوضوعتيميةابنمناثةومن

عدافماتقييدهاأواطربةإطلاقإلىالميلفيرأ!مفييتفاونون

فيذلكون!ظ.لفرورةالتقييدعلىفهىاالمتفقالأحواله

بسعريبيعمنمألةفيوأصحابهومالكالافعيلاراهعرضه
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فالشافحيلاأميمنعهل،عيهاكمارفالسوقسعرمنانقص

إلىاجنهاداستندمنهماوكل،المنعرأىلكوماالمنععدمارتأى

لعمر.ثضي

موقفالاسلامفىتييةابنرأيلبياننتبعهطريقوأصسن

نأهوتقييدهاأوالاقتصاديالجالفيالافرادصريةإطلاقمن

لالطحةالتقييدضرو-ةةيهارأىالتياطالاتتفصيلنذكر

مطلقةفيهالحبريةتبقىالذيابىليتبينذلكومنالعامة

.)1(وضيقأسعةالمجالهذاومدى

البيع:عووالاجبارالتسعير

منغيرهيرى-؟ةيهايرىحالاتعدةتيميةابنيذكر

أصحابإجباربل،الاسعارتحديدضرورة-المذاهبفقهاء

وإنحاولتيميةابئ6راءعرطىهوبحثنانيبقمناما:انملاحظة(1)

المذاهبكتبمنا،مليةمصادرهافيا!تلفةالفقميةالآراءعنالبحث

الىيحتاجذلكلأن،العارىءسيجدهاواحدةقضيةنيالااللمم،الممتمدة

بعدهويأتيبهالقيامبفرورةذلكمعنمتقدامروهو،طويلوتت

المنصرفيناقتصينبمضولمل،الفق!ةالوجهةمنتيميةابنأراءمنالثة

أراءاستخراجنطاقفيالمملهذامثليتولرنالفقهيةالدراساتالى

مئروعاتكلالقامحينصياولا،الموضوعاتهذهفيوأدلتم"المذاهب

الفق!ة.الموصوعات
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:الاصوالهذهومن،يعهاعلىاللع

السلعأ:الىالناسحاجة1()

بقمةعندممابيععلىالناسيكرهأنالامرلولي"

اليهيحئاجلاطعامعندهمنمثل،إليهالناسضرورةعندالمثل

ولهذا.المثلبق!مةالناسبيحهعلىيجبرفانه،!م!ةفيوالناس

اختيار.بغيرمنهأضذهالغيرطعامإلىاضطرمن:الفقهاءقال

يستحقلمصرهمنبأكثرإلابيعهمنامتنعولو،مثلهبقيمة

(15ص)،.صعرهإلا

:وعادلظالمإلىالسعرقسمأنبعدايضأوقال

أربابيمتنعأنفثل-المادلالسمرأي-الثانيوأما"

القيمةعلىبنبادةإلاا)!االناسضرورةهعلحعهامنالسلع

!لسعيرمفىولا،المثلبقيمةبيعهاعا!مبجبف!ا،الممروفة

به"اثهألزمهملجايلتزمواأنفيجبالمثلبق!يمةإلزامهمإلا

خيفة:أبيلأصحابالرأيهذامثليعزووهو،(16ص)

علىبسعرأنالسلطانينبغيلاصنيفةأيىأصحابوقال"

.(93ص)،...العاهةضررصقبهتعلقاذاإلاالناس

:يقولإذالافعيعنذلكمثلوبنقل
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الثافعيهووكلديرهاالمعاوضةابجابعنالأثمةوأبحد"

تlطعامهالىالانساناضطرمنعلىيرجبفانههذاومع

.(93ص)"اثملبثمنبعطبه

صاجةمعالبائعينتواطؤعنالكلامبمناجةايضأوقال

كدلم:مااعلىالناص

تأيجبفانهالناسعوموثرا.الىءبيعهاخاجوما،

وثراهبيعهإلىاطاجةكانتإذا،المثلبثمنإلاياعلا

(91ص").عامة

فاطقعامه.حاجةالناساليهاخاجوما5:ايضأوقال

.(38ص)"ثهفيه

تعبيرقابلالاصلامي.التثريعني(اثهحق)وتبير

ءالمعاعر.العلايةالتثريعاتفي(العاماطق)

:الاحتكار()2

فىالبيععلىالإجارإلىبل،التسحيرإلىاطاجةوتثتد

:الهثكرةالمادةاءلىالناسصاجةمعالاحت!رصالا
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يحترلاا:!حيحهفيمسلمروىلماالناسإليهتحاجلما

اليهيحتاجماضراءإلىيعمدالذيهوالهتكرقان(خاطىءإلا

ظلمالخلقوهوعاعمإغلاء*ويريدعنهمفيحبسةالطحاممنالناس

مابيع!لىالناكطيكرهانالأمركان.لوليولهذا.المشتربئ

.(15ص)،الخ...المثلبقيمةعندم

منطعامها!تكرمملىالقاضييبيعوهل،:أيظوقال

وقيل.المديونمالنيالمعروفالاختلافهوقيل.رضاهغير

الضررلدفعا!بريرىصنيفةأبالان،بالاتفاقههايبيع

93ص)،.ال،م

تطيقالفقهاءمنعنمنقلمنأوتيميةابنيرىومكذا

؟الاصت!رصالةفيبالملكالتصرفصقلثييدءوالذياطجر

صالفيبالناسيلحقأنيمكنالذيالعامالضررلدفعوذلك

يملك.فماتصرتقيحرأالهتكرشك

الحمر:حالة)3(

الدولاالهتلحأقدأمرنحصومينباناسالبيعصر

بحضفيأوالموادلبعضبالنسبةوصدثأقديمأوالمجتممات
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بحقلنائد.ذلكصميولعنالنظربصرف،والأحوالوف11

مثلإت.واشغلالأوتحكأاسقبدادأصصولهأوالمستيكين

رقابمنا)جيعبهمصصرالذبنالبائعينتمكنقداطالةهذه

:فقالتيميةابنحلهاعالجالنناطالة.وهذهالمثتربنالمتيكين

يبيعلاأنالتزمواقدالناسبكونأنهذامنوأبلغ"

إلاالسلعتلكتبا!لاأن-معروفونأناسإلاغيرهأوالطعام

منتؤضذلوطيةإماظلأأمنعذلكغيرمباحفلويبيعرنهاثملهم

التسعل!يجبفهنا-)9(الفسادمنذلكفي!لاظلمغيراوألائع

أمواللتروتولا،المثلبقيمةإلايبيحونلابحيثعليهم

لانهالعلاه.منأ!دعندذلكفيقىددب!المثلبقيمةالاالناس

سوخفلو،يثتريهأوالنوحذلكلجيعأنغيرممنعقدكانإذا

فيهاي!رراعتراضيةجملةخطينبينوضمناهاالتيالجلةهذ.ان(9)

يذكرأنهخىحكمأيحطيأو،رأيأفيهايبديولاواتطأمرأالمولف

وليالأمريأضذ.المالشمبلغبسببظلأنه5حالةللحمر،حالتينفيها

واطالة،منهيرخذعددمبلغأي(الرظيفة)ممنىوهذا،البائعمن

متداضلةمضدةجلتيميةو-لابئ.مثسروعةلحكمةاطمركونهيالثانية

.والأصلربباللفظبالايلقيفلا،الفكرةفيماعليهتنلبالقبيلهذا!ن

ذ)ئنالنسا!،في*لماالأعرافتالجلةأخرفيتولهنيماكذلكويلاحظ

.الفسادمناطمرعدمنيلماي!صدانهويبدر،كوصمن

ا-اا-

http://al-maktabeh.com



ظلأذلككاناختاروابماويثتروا،اخلروابماييمواأنلهم

الاموالتلكبيعيريدونالذبئلائمينظالأ،وجهينمن!اق

الظمجميعدفعيمكنلمإذاوالواجب.منهملثتربئوظلأ

،كأاعبلاواجبهذامثلفيفالتعير،منهالممكنيدفعأن

وهذا،المثلبثمنإلايثترواأويبيعوالاأنالزامموضقته

علىالإكراهأن؟فإنة.الثحريعةمنكثيرةمواضع.فيواجب

فيبحقالمجحعلىالإكراهيجوز،بحقإلايجوزلاالبيع

(17ص)،.مواضع

البانص:تواطؤحاثه)،(

السعرنحفيد:ضرورفيهاتيميةابنرأىاق!اطا!تمن

الفاصثى،الىبحنيطمعأاثمتربئعلىوتأمرمالائعبننواطز

كائواإذاالمثترينتواطؤهيأحرىصالةتهوركذلكويمكن

قوله:فياطسبةكتابصاصبأوضحهماوهذا،محدوديئ

وأصحابهحنيفةكابي،الفقهاءمنواحدغيرمنعولهذا"

يثتركواأنبالأجر.وغيرهالعقاريقمونالذيئالفسام)1(

الأجر،فنععلمأغلواا)3محتاجوناصثتركواوالناسإذاكمت

قاسم.جمعأالقسا(1)
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أولىقدروهبثمنإلايبيعوالاأنعلىتواطؤواالذيئالبائعين

يش!ويهفيماثتركواأنعلىتراطؤواإذاالمشتربنمغوكذلك

.(18ص)،اولىالناكطسلعكمواحتىأصدم

فيمعروفةبحالةتييةابنوصفهاالتياطالةهذ.وتذكرنا

تأمركذلك!هاوفي(ال!رتل)باسماطديثال!ر

.(الترصت)باصمالمعروفةالمنتجةالثركات

المستفلين:الوسطاءحذف

العواملمعتندسالتيالاستغلايةالمصطنحةالعواملانصن

ق!مةمنفيدنيبالمنتجينيلحقضزرأوتحدث،الأطيةالطبيحية

البضاعة،صعرعليهمفيرفعوالمستهلكينوبالمشتربن،بضاعتهم

وأمحلدونالوصاطةلهرديربحالذىالمستغلا!فيليالرسيط

منالفقها.وذكرهنبويةاصاديتإليهاصثارتماوهذا.جهد

قوله:فيتي!ميةابنوأوضحهالمذاهبنحتلف

فانال!وقإلىنجيءانقبلالسلعنلقيالمنكراتومن،

يعرفلافانه،الباءتغريرمنةيهلماذلكعنش!رطالنبى

وقد،(1،ص).،القيمةبدونالمثريمنهفيشثريال!مر

البخاري:روىفقد،الر!صبانتلفي"عنالنياطديثفيورد
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الركبانمنالطعاميثترونكانواأ!مابن-عرعننافععن8

يزدوهصتىيبيعوهأنيمنعهممنعليمنجعث!ءالنبمعهدعلى

اطديثفيورد؟،السوقإلىثطواحقاي"رصالهمإلى

:فقالتيبةابنذلكونقل،لبادحاضريبيعأنعنالنهي!

الناسدعواوقال()9لبادصاضرييعأن!دطالنيش"

يبيع:قولهماعباسلابنوقيل،بعضمنبعضهمافهيرزق

فيهمنلماعنهكيوهذا.حمارألهيكونلاقالألبادحاضر

يحضاجسلمةلعفيالتادمتوكلإذاالمقيمفان،المشتربئفرر

فقال،المثتريذلكضرالسعريعرفلاوالقادم"عاالناس

(اصه)،بع!!منبحضهماثهيرزق،الأسدعوا!وءالني

آحر:موضعنيوتاله

اطاضروجه)2(فنىغيرا!رطمنالنيفيالحححعنئابتوهذا،

لهتوكلإذالأنهاللعةالجالببادييتوكلأنبالعرالعالم

عنفنهاهاثتريعلىالثمنأغلااليهالناسبحاجةضبرتهمع

يتصدىالذياطضريالسمارهناوهواطنرطكنهواطافر(2)

فضلالعرينةويربحلهبضاتيبيعمنهامالقا!الباديةساكنوهو،البادي،

.متحددةوواياتأوطرقمنأيطريق!نأ!لثرمنأي(2)
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فيم!بتأيضأوهذا،الجلبتلميعنوش...لهالوكل

أيضأالقبيلهذاومن.(4.ص)،.وجهغيرمنالصحيح

(13")صفراصايريدلامنالسلعةفييزيدأنوهوالنجش"

اجباريا:يكونومتىالتم!ميرطريقة

واما5:السعرتحديدطريقةبيانفيتيميةابنقال

أنللامامينبغيصبيبابنففال،جوزهمنعندذلكصفة

علىاستظهارأغيرمويحضرالشيءذلكصوقأهلوجوهيجمع

إلىمافينازلهميبيعونوكيفيثترونكيففيسألهم،عدقم

ولكنالتسعيرعلىيج!لرون،ولايرضوا!تىسدادوالعامةلمفيه

.أ!از.منأصازههذاوعلى،رضىعن

إلىيتوصلبهذاانهذلكووجه:(الباض)الوليدأبوقال

الردغمنذلكفيالباعةويجعلوانمشتربئالاعةمصالحمعرفة

عليهمسعرو)ذا؟بالناسإصاففيهيكونولابهميقومما

الأسارفسادإلىذللثأدىنجيهلممربحلابمارضيغيرمن

.(33ص)،الناسأموالوإتلافالأقواتوإضفاء

امتناعصالةفطفهيمحددبسعرالبيععلى.الاجبارصالةأما

بيحه:عليميجبمابيعمنالبائعين
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فهنابيعهعل!يهميجبمابيعسنالناسامتنعإذاوأما"

وجبمنوكذلك.تز-علىويعاقبودنابالراجبيؤمرون

فهذامنهبأكثرإلايبيعأنفامثنعالمثلبثمنيبيعأنعليه

:(33)ص،نجلاريبتركهعلىويعاقيعليهيجببمايؤمر

السعر:منبأنقصالبيع

البيعمسألةمشكلاتمنعالجماجملةفيتييةابنيعالج

فيوتحدثمعروفةمسألةوهيالعامالسعرمنأنقصب!ععر

اطاصة.الاصوالبعضفيأيضأمث!كلةالعصرهذا

مسألتينفيالتسعيرفىالعلاءتنازحوقد":تيميةابنقال

بأغلىيبيعأنبعضهمفأراد،غالصرالناسكانإذااحداها

منيمنعوهل.مالكمذهبفيال!وقفيمنهيمغفانهذلكمن

كابيأحمدوأصحابالشافعيوأما.لممقولينكل؟النقصان

وأيىجعفرأيىوالئريفيعلىأبيوالقاضيالحكبري!فص

ذلك.منفنهـموا،وغيرلمكيلوابناططاب

ا!ابسربنممرأن...موطثهفيرواهبمامالكوا!تج

ممر:لهفقال،بالسوقلهزلمبأيبيعوهوبلتعةأيىبنبحاطب
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الثافمي.وأجابصوقنامنقىفعأنوإماالسعرفيهـيدان)ما

بحاطبمرأ.محرعن.....صدثنا:فقالرواهبماوموافقره

سحرهاعنفأل،زبيبفيهماغرار،نيديهوبينالمصلىبسوق

مقبلقنبعير:صدثتممرلهفقال،درملكلئدكألهفسعر

السعرقىفعانفإماسعركيمتبرونولم،زبيبأتحملالطائف

ربعفلا،شتكيففتتبيحهاليتز،لجبكتدخلأنوإما

قلتالذيإنفقلرارهفيصاطبأأتىثم،نفسهصاصبعر

لأهلاطيربأردتئيء7وإنماهوتضاهولامنيبمعرفة!ىلك

فبع.شتوكيف،فبعثشتصيثاللد

رو)5مابخلافليىمقتضاهاطديثوهذا:الافحيقال

وهذارواهمنعنهرواهأواطديثبعضروىولكنه،مالك

سلطوتالناسلأنأقولوبه)1(واخرهاطديثبأولأتى

طيببفيرمنهاشيئأأوأحذهاأنلاصدليسأموالهمكل

03(0،)92،منهالي!وهذاتلزمهمالغالمواضعفيالاأنفسهم

وبأضر.اطديثبأولأتىالراويأيوهذالنا:يبدوكاوالمحنى(9)

مرقصةفيالكلاأاليهانتصبمايعولافهرحمهالثافيانأيأقولوبه

للباثع.اطريةاطلاقمن
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المامةاقوضبحاتبعضبنقلنقلماعلىليميةابنينيدثم

الوليدأبوقالمالكقولوعلى5:فيقولالمالكيةعننعلأ

عليهالذيالسحرهوبهيلحقأن.عنه!هنيؤمرالذيالباجي

.(03ص)"الناسبهور

ضارجمنالمستورديئالقاعدةهذهمن!ذلكيستثيثم

:فيقولالوق

فييبيعانالجالبيمنعلاعدكتمابففيالجالبوأما،

القمحوالث!عير.كذلك.ويسقثق(3اء!))الناسدونالسوق

قوله:المالك!يةمنصبيبابنعنفيني

قدبل.،ث!اهكيففيبيعوالشميرالقمحالجالبوأما"

أنلهم!الا":فمامكامه،الاتضبئسرتتربلإلىذلكيؤدي

كئروإنقىكوابعضهمأر!صإنالسوقأهلحمأنف!مفي

،عقىفمواأنوإما،كبيعهمتبيمواأنإمابقيلمنقيلالمرخص

اما،الممائلاتفيهذاكلأنيبينثم،(السوقمنأي)

r(ا،)صا!رأمرفذلكالنوعاضتلافبسهبالعراختلاف

ألتعمعير:لمسأثهتيميةابئمناقث!ة

:الموضوعهذافياراءثلاثةتيمةابنيورد
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اصحابواصتي":تيميةابنقالمطلقأبالنسعيرالقائلأن-

عليمال!عرإغلاهمنبالمنعلكس!حةهذابأنالقولهذا

يمنعونإنماالبيععلىالناسيجبرولاقالوا،عليموالإفساد

مايرىصسبعلىالأمرولييحدهالذيالسعرالبيحبغيرمن

ولاربحاالبانعيمفعولا،والمثتريللبانعفيهالمملحةمن

أصحابلممن.(32ص)،بالناسيضرمامنهلهيسوغ

الميببنسعيدعنالوليدأبووذكر":قال؟القولهذا

ارخصواأ!سعيدبنيحيىرعنالرحمنبمدأبيبنوربيعة

.(32ص)،ألفاظهميذكرولم،فيه

اضذواالذبئالفقهاهيذكرولممطلقأالتسديربمغالقائلون-

ظروفوأوضح،ديخقةمناقثةنافثهمولكنه،الرأيبهذا

التعير.بددآانعراطديثوردصينالاقتصادالمدينة

)أن!ئنءالنيبقولمحتبمطلقأالتعيرمنعومن5:فقال

اثهألتىأنلأرجووإني،الاسطالتابضالمسعرهوافه

فانغلط،فتد(مالولادمقبمظلةيطلبنيأصدمنموليس

امتنعأصدأأنفياويىLiعلفظأليتمحينةقضيةهذه

المثل.عوضمنأكثرذلدفيطلبأوعليهيجببيعمن
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فاذافيهالمزايد!فيالناسرغبإذاالثيءأنومعلوم

تزايدواالناس،ولبهنالمادةبهجرت؟بذلهفدعابكان

صالببيانالكلامهذاأعقبثم.،عليهميسحرلافهنافيه

:فقالعينئذالمدينة

منغالبأفهايباعالذيالطعامإنماكانذكرنا؟والمدينة"

ةثاينرحكاقوإنما،ة!ايزرعثيهفياياح،وقدالجلب

يكنولمممينيندماسأالمثترونولايكنالبائعونفلمالثمير

رأمحلعلىليجإرمالهالىأوجمنهإلىالناسيحتاجأصدهناك

.(،3ص)"ليععلى

تأعلىالبائعبنإكراهوكان5:قولههذابعدوبفيف

لموإذا،حقبغيرإكراهأمعينبثمنإلاعلعهميبيصوالا

تقديرمملىفاكراههم،البيعأكلعلىإكر)ههميجوزبكن

.(،3ص)"يجوزلاكذلكالثمن

:فيقولآضموطنفيتوضيحأالموضوحهذاوينيد

فاشنىالقعيرمنهوطلبواث!النيع!دفيغلالماوالعر،

بكببمهامتعمنطعامعندهمنناككاتأنهبذكرلم
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إذايب!بعونهجالبونمإكا،الطغاميبيعونكانوامنعامة

.(04ص)،السووفبطوا

ائه!طرسولعهدعلىالمدينةأهلعناحرموطنفيوقال

منيبيعولا،بكراءويخبزيطحنمنعندلميكنلمانه،

ويخبزونهويطحنونهاطتيثترونكانوا،بلخبزاؤلاطحينأ

منقدموكان،التسيرإلىيحخاجون-يكونرافلم،بيوكمفي

ا!رطالنيقالولمذا.الجالينمنالناسفيشتريهباعهإطب

إلايحتكرلاوتلملعونوالهتكرمرزوفالجالب

(2لأص)".ضاطىء

الموضوعفيأيضأالنبوياطدتجامنحبةتيميةولابن

يريدعبدفيثريحه-صصةإلىأصتاجمنمسألةفيوذلك

ليرفالعبدثمنتقويموجوبعلىالحديثنصفقد،عتقه

وهذافرا!امنالآخرالشرطأويتمكنالثريك!صةثمن

منوأما":فقالالتسعيرنعيماعلىتيميةابنبةاصتجما

الذيالثمنلهقدر!ئن.!النيكانف!لذييبيعانممليهتعين

:قالالني!أنهعنالصحيحينفي؟عليهويسعربهيبيع
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د!يبلغماالمالمناهوكانعدفيلهشركأأعتقمن)

ثركاههدأعطىشططوكسولالاعدلقيمةعلهقومالمبد

يمقكانعليهوجبلمافهذا.(العبدعليهوعتقصصصهم

قدرالعبدفياطريةليكليعتقهلمالذينميبهعتقشريكه

شططولاوكىلا،عدلقيمةالحبدجميعيقومبأنعوضه

:بقولثم....القيمةمنقطهوبعطى

مالكهملكمنالشيءإخراجبرجبالئمارعكانفاذا"

للالكوليس،ذلكإعتاقإلىالشريكطاجةالمثلبعوض

أظمصاجتهبمنفكيف،القيمةنصفءنبالزيافىةالمطالبة

إلىالمضطرصاجةنل،الضبذلكإعتاقإلىاطاجةمن

من!طالنيبهأمرالذيوهذا.ذلكوغيرواللباسالطحام

35(،،3ص)،التعيرحق!يقةهوالمثلبقيمةالجيعتقويم

وكذد:-ف!يقولالفعةشالالىكذلكتييةابنهـلستند

بثمنالمثترييدمنالمشفوحالنصفينتزعالثريكأنيجوز

المثاوكاضررمنللتخلص،بنيادةلابامثتراهالذيا!ثل

العلاهوإجماعالمشيمةبالسنةلمابتوهذا،والمقاحمة

تحصيللأجل،بزياد-لاالثمنذلكيحطهبأنلهإلزاموهذا

-err-

http://al-maktabeh.com



35()صذلكعناعغبماهوفكيفالخكيلالراصدمصلحة

هذهالمناقثداتمثلكتابهمنأفرىفيمواطنتيميةولابن

!متضيهوبكذاالتيالمواطنفيالتسحيرفيجوازرأيهإيد-أفط

التنالاقتصاديةالظروفيحددأناستطاعتيميةابئأنفىى

بينالسرقيفرقوأن،اطديثوردحينبالمدينةتحيطكانت

فهاوالمادة،اطارج!نايهاإالجلبيمكنلاالتيالمغلقة

المتزايدالبائعينوطمعقاثمةا)ناسوصاجةمحدودةمحصور-

الجلبيمكنالتيالمفتوحةوالسوبئ،باستمرارالسعريرفع

عدودهليستوالمادة،العرارتفاعصيناطارجمنالها

كذلك.زياد!اويمكناطاجةتسدهيبل

التسدير:مرضوعقيالثالثالرأيالىتيميةابنيملوهكذا

بوجوبهبلخاعةا!والفيالتسميربجوازالقائلينرامى-

عنهدافعالذيالرأيوهوالفها.أكثررأيوهواصيانأ

يقالفرخالفواالرايهذافأصحاب.كهبخهفيالمؤلف

باطلاققالواالذفيخالفوا؟المطلقالدائمبالتقييدقالالذي

فيتييةابنفدلهماوهذا،الأصوالكلفيالناساطر

.الكلاممنتقدمفمالمنا؟يقينالفرعلىالرد
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الأئمةعننقولأكتابمنمواطنعد.فيتيميةابنوينقل

جوازبل،ضاصةمواطنفيالتسصرجوازتتضمنالجتهدبئ

الافميقوله:عننقلهفماايأحيانفيبعضالبيعكلالاجار

الغيركانطدامإلىالانساناضطرإذاالفتهاءتالولمذا"

بين(التفريقلعلهااالفرقفيببالمئلبثمللهبذلهعليه

وأبعدالائمة.يبيعانعليهليسمنوبينيبيعأنعليهمن

فإنههذاومع،الشافعيهووعديرهاالمماوضةإيجابعن

ثمنيعطيهأتطعامهإلىالاناناضطرمنعلىيرجب

بالناسكانإذاالناسالتسعيرجوازفياصحابه،ولمازحالمثل

.(93و38ص)،وجمانةيهولهم،صاجة

جدأيضيقونممنالثافعيانثيميةابننقولمنويبدو

فيإلااطريةبمبدأايأضذويرونوالتقييدالت!عيرعالات

فيانفأ*مهبنامروقد.جدأمحدودةاستئانيةمواطن

الحذرالتماسبعمالكآالاماعلىوالردمرقمةكلالتعليق

:فيقولوأصحابحنيفةأبيعنكذلدوينقل.له

يسعرعلىأناللطانينبنيلاصنيفةايىأصحابوقال"
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معقبأ:يقولثم"العامةضررحقبهتحلقإذاإلاالناس

علىالمجريرىلاج!ثظاهرصنيفةأبيقولعلىوهذا،

يقولى:نم،...وعديرسفأبعندلاأيعندها،وكذااطر

،قيلهورضاهغيرمنطعامهالهتكرعلىالقافييبيع"وهل

بالاتفاقههايبيع،وقيلالمديرنمالفيالمروفالاضتلاف

(93ص)،.الحامالضررلدفعاطبريرىصنيفةأبالأن

أيلأكملآراكمتيميةابننقولمنفيبدوالمالكيةوأما

واطنفية.الئافعيةمنللصلحةالتقييدالى

-125-

http://al-maktabeh.com



الملكيةائثزاعحالات

عوضىبلوتأوبصض

صبقازا"فماو!نانيميةابنعنهتحدثالذيالتعيرإن

بعوطىالملكيةترحأيالبيععلىالاجاردائمأيقت!لا،فيه

؟الاصواللمجبيقترنلاوقد،الاصماربهذايقترنفقد

علىالايار)موضوعفيقالهمااستخراجإلىممدناولذلك

منالامل.)!تثناهالاجإرهذ)فيهايجوزالتي(واطالاتالبيع

نقلهفماالئافعيقال؟الاصلايةالثريعةفيالأكلإنذلك

أموالهمعلىمسلطونالناسان"نفأاواثبتناهتيميةابنعنه

فيإلاأنفسهمطيببغيرمنهاسيئأأويأخذهاأنلأصدليس

فهايمكنالتنالمواضعهذههيفا.،تلزمهمالتنالمواضح

وتحديدهالاتمحدودةطااهذهإن.انفسهمطيببغيرءنهمأضذها
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.والن!رتالنملكصربةوهو،ئابتأالأصلبجعلالذيهو

:اطالاتهذ.منتيص،ابنذكرهماولن!عنعرطى

:أال!يءالىالناسحا!ةأوالضوووة8حا-ا

المثلبقيمةعندلممابيععلىالناسيكرهأنالأمرلولي"

والناساليهيحتاجلاطمامعند.منمثل،اليهالناسضرور+فد

قالولمذا.المثلبقيمةالناسلحعهعلىبحلإفانها؟(كصةق

بقيمةاختيارءبغيرمنهأض!،الغيرطعامإلىاضطرمنالفقهاه

إلايتحقلمسحرهمنبأصثرإلابيمهمنامتنعولو،مثلأ

بسببالبيععلىالاجباريكونقد.(59ص)،سعره

ضاصهمصلحةأوالاتواتإلىالناسكحاجةعامةعصلحة

إلاطهامسكونلاصينغيرهطعامإلىإنسانكحاجةراجة

الملكيةانتزاحجوازعلىتييةابنأوردوقد،ا!امهذا

التالي:اطديثراجحةخاصةلمصلحةبعوض

وكانفيهأرضفيعثبرةلهرجلاكانتانالذوفه"

ذللافث!،الشجرةصا!ببدضوليتضررالأرضصاصب

(I)باعة.ا:ا!عصة
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فم،بهالهيتبرعأونجدلهامنهي!بلأنفأمرهصيثالنيإلى

ثبرةلصاحبوتال،تلعهافيالأرضلصاصبنأذن،ينمل

.،مضارأنتإنما

أوببفا،:بقولهاطديثهذاكلتيميةابنوعقب

عندالبيعوجوبعلىتل،يبيمهاانبهايتبرحلماذاطيه

الىالناسعومصاجةمنهذاصاجةوأين،اثتريسابة

1(42ص).،الطعام

مناطديثالبيععليهمحبءنعلىمثالأتييةابنأورد؟

ثريكهكانإذاعبدنصفيملكمنعلىالبيعوجوبالمتضمن

ف!لذييبيعأنعل!هتعينمنوأما":عتقهلإ؟لعتقهيريد

فيعلإ،!اوبعربهيبيعالذيالئمنلهقدرعلا!رطالنيكان

اطديث.نصسابقأأوردناوقد.،الصحيحين

:يقولصيثا!رمثالأوأورد

يدمنالمثفوعالنصفينركاأنالشريديجرزوكذلك"

.(35ص)،..بهاثتراهالذيالثمنبمثلالمثنترى

أيضأ:وبقول
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مالكهطكمنالثيءإخراجيوجبالث!ارعكانفاذا

!الكوليس،ذلكإعتاقإلىالشريكطاجةالمثلبعوض

صاجتهكانتبمنفكيف.القيمةفصفعلىبالزيادةالمطالة

كإالمضطرصاجةمثلالنصيبذلكإعتاقإلىاطاجةمنأعظم

(35ص)،.ذلكوغيرواللباسالطعام

مواضع،فيبحقالبيععلىالاعراهيجوز5:أيضأوقال

والاكرا".الواجبةوالنفقةالواجبالدبنلقضاءالمالد!عمثل

فيويجوز.بحقإلايجوزلاالمشلبثمنإلايبيعلاأنعلى

الذيوالبناءاسالةرومثل؟الغيرطعامإلىالمضطرمثلمواضع

باكثرلاانملبقيمةيأخذهأنالارضلربفانالغيرملكفي

71ص)".كثيرةونظانره

المهركة:الاشياءمنافعالىالحاجةحاثه-2

الىأعيا!الاالممتلكةالأشياءاستعمالإلىاطاجةتكونقد

النيالمنافعلهذهعامةصاجةهنالككانتفاذا،منافعهاإلىأي

تيمية:ابنقال،عادلةباجر.بذلمافعا!مالناسبعضيملكها

اصتاجإذاواطاموالقيساريةاطانصاحبهؤلا.ءونظير"

امتنعفاذاة!التحرض!اإنماوهو،بذلكالانتفاعالىالناس
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ذللةمنيمكنلممحتاجوتوم،ثا!بماإلاالناسإدضالمن

اطنطةيثتريالذييلزم؟المئلباجرةذلكببذلوألزم

معفيهليتوويخبزهالدقيقيث!تريوالذي،فيهاليتجرويط!غا

المثلبفنذلكببيعإلزامهبل،عندهماإلىالناسحاجة

.(،2ص)،وأصرىأولى

غريأيبدورأيأالمنافعبذلموضوحفيتيميةابئويعرض

:يقولإذ،طريفأ

إنسانليتفيسكقإلىاضطرواقومأأنقدرإذافاما"

يس!غم.انضليه،البيتذلكإلااليهيأووننأم!بجدوالمإذا

البرو،منبهايشدمئونئابأيعيرمأنإلىاضاجوالووكذلك

مجانأ.هذا،يبذليسقونأويبنوناوبهايطبحونلاتاإلىأو

يطبضونقدرأأو،بهيستقوندلوأيعيرمانإلىاحتاجراوإذا

بنيادةلا.المثلبأجرةبذلهعليهفل،بهيحفرونفأسأأو،بها

وجوبوالصحيح،وغيرهأحمدمذهبفيللحالاهقولانفيه

وعوضهاالمنفعةتلكعنمستغنياصاجهاكانإذامجانأذلكبذل

للصلينفويل):تعالىانوقال.والسنةالكتابعليهدل؟

.(الماضونميراؤونويمنعوقالذبنساهونصلا!معنمالذين
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والدلوعاريةالماعونئعدكنا:قالمسعودابئعنالسقوفي

لا":قالأنهاعلتهعنهالصحيحينوفي...والفأسوالقدو

تيميةابنقال،جدارهفيضشبةيغرزأنجارهعلىجاريمنعن

أحمدمذهبالمنفعةهذ،بذلطوإيجاب5:اطديثهذابعد

ضررغيرمنغيرهأرضفيماءإجراءإلىاصتاجولو.وغيره

عنروايتاتماالعلاءقولينعلى؟يجبرفهلالأرضبصاصب

لالانعقال،اططاببنكرعنمأثررةبذلكوالاضبار.احمد

(37و36ص)،.بطنكعلىولوينهالنجروافه

المالحقهومامنهانوعانبذلهايجبالتيوالمنافع"

طاجةيجبماومنها،اطليوعاريةوالإبلاررلفيذىهى

r(7!،)،.الناس

تيمية:ابئكلمعوتمليعنا

مجانأالمضطر)س!نوجوبمنتيمجةابنذكرهماإن

نأذلك،وغامضموجز*مأوردهاالتىالأمثلمنضابهه!ما

الحنابثهعندسواءالموضوعهذافيالفقيةللأح!منحالفظاهره

فيلجديمرلمن.الضيافةوجوبافهرحمهيقصدكانفان.غير!مأو

الفقهاهبعه!أوجبفقد؟صحيحفهذافيهينامم!نأيجدولا
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تأيقصدكانإنوأما،أ،مث!ثةأو،وليثهيومأالصافة

دارأيملكمنعلىيوجب،السكقإلىالناسأحداضطرار

وإلا،المعروفةالفقهيةالقواعدمعيستقيملافهذامجانأ)م!نه

الاجارةبابفيالكنىالدارإجارةأص!مالفقهاءذكرفلاذا

مجافأالناسأمواللأخذموجبأوصدهالاضطراركانوإذا

كنتكونصوا!هوساوول!باسهأيظطعامهيأضذمفطرفكل

إلىالسكنىالمضطرفقريثترطلمأنهالغريب.ومنثمنبلاعنده

الدارأصةدفععلىتا!رولكنهالسكنىإلىيكو-نمضطرأنتد

الماعونإعارةمن8ذكرماوأما.استئحارهامغيمنعهالذيفا

الأضلاقبابمنيكرنقدا!رأمرفهذاالم!نزلكأدوات

التيالامورمنأنهعلىلا،انالجرصتوقبابومنإبوالا

التعاونفيلترغيباحاديثفيه،ووردتقضايىبحمة!اقضى

واضحأعزواالرأميهذاتيميةابنيعزوا.باطرانوالبر

.غير!أووأصحابهحنبلبنأحمدللاماموصريحأ

منالآراءسبقماعلىالقضية!اسأهذهفياليهنصلماوغاية

تقديمإيجابتتضمنوالتيسابقأذكرناهفماتيميةابنأيدهاالتي

تقديمبوجوبنقولأنافلبثمناليهالمضطرإلىالطعام

المثل.باجرةوالمضطراليهالهتاجإلىصاصبهعلىالزائدالسكن
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ا!ل

الهتسبوظافافيبحفضلالفيتيميةابنيكتفيلا

فيالناسمملحةرعايةمنالثريعةموقفببيانالىبةوأعال

وإجارهبملكهالمالكتصرفحريةوتقييدالسلعأسعارتحديد

الناسصاجةأوالضرورةذلكتقتضصينملكهعنال!تخليعلى

فيالشريةوا!الةالانانيالعملفيأيظيبحثولكنه

فيالتدتطفيالأمروليأوالدولةوصق،الاقتصاديالهال

الموضوحفيهذاتاله،ولقكأنماالعملهذانيأو،الفعاليةهذه

!ماءمنسبقهمناراءمنواقتبسهأخذهوإنماابت!رأليس

ب!العنايتهالميدانهذافيومبرزألمجداكانف!نه،المسمين

الغميقللثكلاتفهمهالبحثافيهذوتجلىيفالطرملمااالموف:ح

سبقونظراتبطرانفالاتضاديةالناصيةمنوأقىالاجماعية

اطديث.ال!ربها
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المهل-ع!الاجبار-اجماعيواجبألصل

.الاجورضديد

ينظرالمجتمعا!اايحتاجالتيوالمهننوالفعالاتالاعالإن

المستنرجالأسلاميالمفهوممنانطلاقأ-المسلونالنتهاهاليا

فرد.نظرةلاوأخلافيةاجماجمةنظرة-والسنةالقرانمن

وتفصيلهاالفكر!هذهلثرحهنامجالولا.فحسبواقتصاد

لتكوتالفكرةبهذهنبدأانأردناولكن؟الهوالاشثهاد

فيثيميةابنيعرضهاالي7را.امنصيأقيلماوصلأأملأ

اطسبة.كتاب

الممل:وجوب-ا

تيمية:ابنقال

الثافعيأصحابمنالفقهاهمنواحدقالغيرفلهذا..."

ابنالفرجوأبيالغزاليصامدكأبيوغيرلمصبلبنوأحمد

-13،-
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والبنايةوالنساجةكالفلأ-ة-الصناعاتهذهإنوغيرهماالجوزي

مصلحةتتملافانه)9(الكفايةعلىفرض-عنهاتكلمقدوكان

(91صر،)."بهاإلاالناكط

الحمل:وجوبفيأيضاوقال

يجب؟اطاجةعنديجبالأبدانمنانعبذلفانوايفأ"

ل!نهمواطمالشهاد!واداهالناسوإفتاهالعمتعليماطاجة-عند

منذلكوغير،والجهادالمن!كرعنوالنهيبالمعروفوالامر

(37ص)."الأبدانمنافع

منافع)مقابلفي(ايأودانمنافع)تعبيراستعملوقد

.(الأموال

فوصأرال!كفاية!فرص)الفسالاسلاميالأصطلاحهذاان(9)

بمضبهايقوآانيحبالقالأمورمنبأمرالفردآفياممنىيفيد(كفاية

صرتبة!ليستالفرفيةولكن،الهاا!تمعذلكطاجمةالهتمعأفراد

الواجببهذاأصديعم!،و)ذاامتمعةلكمماينغيرفردبمينهبلكلفرد

ا!تعآ*اماقائمأالرجوبفيكونءالتقميرهذا!اثمكلها!تمعلحق

هذاات.المملذلك.موونةابتمعي!كفيمنبقياموينتهي،عتاجأ

وتكافلهوتكاملهتضامنهأوالهتمعوصدةفكرةكلمبنيالأصلاميالمفهرأ

نينظريةالمفهوآهذاكل،الموافلات،كتابهفيالثاطيآالأمابةىوقد

أليرمالمعروفةالفكرةالىبهاانتهى،الكفايةفرطى،صثكلةطلالشبية

.،المسليم؟لتوجيه*

-fro-
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بعضضبرةالىالناسصاجةمبدأابنتيميةيثرحأنوبعد

قوله:الىينتهيوعلهمالأفراد

الكفايةعلىفرضهيالتيالأعالهذ.أنهناوالمقصود

نإسمالاعلهعينبزضصارت،الانسانغيربهايقملممق

(21ص)".عنها.عاحزأغيرهكان

فكرةومن،للعملاكضافيالمفهومهذامنالمؤلفويخرج

هامتين:بنتيجتينكفايةفرضوكونهالعملوجوب

لامر.اوليمنبتد!لالفرورةصينالاجارعلىالعمل-ا

يتحملثلاوأشباههااطالةهذهمنلنيالأجرةتحديد,-

:الموضوعهذافييقولهماواليم،7ضرباالفربقينأصد

وأنساجضأوقومفلاحةإلىعناجينالناسكانفاذا"

امتنحوااذاعليهالأهرولييجبرلمواجأالمملهذاعاربنائهم

عوضعنبزيادةالناسمطالبةمنيمكنهمولا،المثلبموضعنه

،.صقهمدونيعطومبأنظالهممنالناسيمكنولا،المثل

21(p22و)فيقولم!ثلالذلكو!رب:

ألزمأرضهمفلاصةالىلل!ادالمرصدونالجنداحتاج"؟اذا

-136-
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باتيلزمونالجندفان،لهميصنعهابأنالفلاصةصناكهمن

22(ص)،.للجنديف!أنالفلاحألزم؟،الفلاحيظالوالا

يخهايجرزالثيأ!صوالول!انالأصعارتحديدعنتحدثوحين

صالثحاجةنيالصناعةعلىايأبر.تحديدجمدتهامنذكرالتسعير

:قالاليياالناس

الىالناسلصاجةثناسالىصناعةاناسيحتاجأن"ومنذلك

طماممنلممبدلاالناسفان،والبا-والناجةالفلاصة

(16ص).،يحعكنوكاوماكنيلبونهاوثيابا!ونه

وهذا،.العملعلىالاجاوصالةفييكونةالأصفتحديد

قوله:فيأيضأأوضحهما

علىالمناعاتأهلأجبرانالأمروليانهناوالمقصود"

فانه.وابخاوايىكاكالفلاحةصناعتممنالناساليهتحتاجما

الصانعأجرةنقصمنالمستعمليمكنفلا،المثلأجرةيقدو

ذلك!يثمنبأكثرالمطابةمنالصانعيم!كنولا،ذلكعن

(؟2ص)،.الو)ببالتعيرمنوهذ)،العملعليهتعين

الىوسنمود،الاكالفيتعيرفهذا":بقولههذاكلأمهويختم

التعبير.هذاأميةثرح

-+ا-
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الىالناسصاجةالأجرتحدإداحوالمنتييةابنويذكر

حاجتهمضدةعلماذافيهمينحمةررالذيالصناعةعاحبعل

:فيقولاليه

علىفهذاواطبازينالطحانينالىاخاجوااذاالناسان"

يطحنؤت.كالذبنصناعتهمالىيحتاجوااناحدهما:وجهين

لممولي!الاجرةيستحقونفهؤلاء،البيوتلأهلوبخبزون

منكيرممنلهمباجرةإلايطالوااناليهماطاجةعند

(68ص)،.الصناع

:فيقولوصنعتهاليءدحعاجآعوهوالثافييذكرالوجهثم

منالىفيحتاجوا،والبيعالصنعةالىيحتاجواانوالثافي"

طاجةخبزأويبيعهابخبزهامنوالى،ويطحنهااطنطةيثتري

يثترواانمكنوالوفهؤلاء،منالاصواقا!زشراهالىالناس

الضاسحاجةمعشاهوابماواطبزالدقيقويبيعواالهلوبةاطنطة

عليهموجبواذا...عظيمأضررأذلدل!قاطنطةتلكالى

تقدم؟ألزمواذلكإلىالناسطاجةواطبزالدقيقيمنعواان

منهملراصدإلزامغيرمنالناساليهيحتاجفماطوعأدظواإو

ييعوافلا،واطنطةالدقيقعليهميدشالتقديريئفعلى،بعينه

-38-1
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بحيثالمثلبثمنإلااطبزولا،اثملبثمنالاوالديخقاطنطة.

(82،92)ص"سفاباولا!ارفرامنغيروفلمعربابحلرايربحون

العاملالىالاصتياجأيفاطالةآخرمثالآتيميةابنويذكر

:فيقولالطرفينبينعادلةأجرةوضعوضرورةالصنحةصاصبأو

ا؟كادلاتالمميمنعمنالىالناساخاجإذ.اوكذلك)

المثلباجرةفيتعمل،ذلكوغيرالحربوض!رسلاحمن

بزباثةمطالبحهممنالعمال،ولاظلهممنالمشعملأنيمكنلا

26(،.)صالأممالفيتعيرنهذا.ايمالحاجةمعكمعلى

88*
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مبتكرةاقةصاديةنظرات

فيهمنانطلقالذيتيميةابئالاسلامشيخبحثتضمنلقد

الذيالمبدأباعتباره،المنكرعناغيوا.بالمعروفالامرمبدأ

هامةاقتصاديةونظراتاراء،الهقسبوظيفةعليهتقوم

الىمصادرهاالنظراتهذهنردأنالانيعنيناوليس،ومبتكرة

اراءصتىوالسنةالقرانمنابتداءالاملاميةالثقافةمنوينابيمها

جمعفيالفضلصالكلعلىتيم!ةلابنلان.والفقهاءالمجتهدبن

وإيضاحها.وإبرازهامتفرق!ا

السعر-ا

السعروكانتءوضوعفيتيميةابنمنبحثالكثيركانلقد

إلىأ!ماءك!مهفيأصثارأنهذلكفن،طيبةجرلاتفيهله

لقلةإما،الحعرارتفعوقد":قالصيماوالطلبالعرضقانرن

-0،1-
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فضلهولكن.(61ص)،...اطلقمثرةوإماالثيه

غيرالعرضالعرفيأ!رىتؤكأعواملوبرداععافهفييظر

إلىإماتدفعالتيالفاحثىالربحفيالىغبةهيوتلك،والطلب

صالةو!ذلك.ونواطئهمالبائمينثأمرالىوإما،الاض!ر

اميازأتطىالناسمنضاعةبفئةالبيعصرأي،ا!ر

العرصفانوتعلبنعطلالحالةهنىففي،بهااليحمحمر

أيضأ.يهتنبماماوهو،والطلب

ثروثعدثل.ثر-7*

وليتدضلعنتنبمأنبمكنالقا،أرالىليميةابئننه

فيهشاسلا!تهمجائرأسعرأالبائعينعلىوفرتالأمر

إلىيؤويذلكأنالباضالوليدأئعقنقلظد،بميلحتهم

)ص+(الناسأموالوإ*فاياقرات،وإضظءالأسدفاد

الثسيرءنالكلاممعرصنيقولهالاماثالكعنونتلكذلك

فلا،ضراع!منيرىماقلرعليهمصرهـإذا:الجزيربنعلى

.(32ص)،السوقمنبقومواأنأخافومن،بهبأس

يدلالنبريالعهدفيوصوقهاالمدينةلرضعليميةابنوتحليل

السرقبينفرقضد.الاقتصاد!وامللمموصنبصركل

-1،1-
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منتحمصينئذفيهايحصلوقد،السلعةيهايهةتتحدالتيالمغلقة

لابلبا!لفتوصةالسوقوبين،والتسحيرالتدخلفيجبالبائحين

مثلاوهذهالىرعطريقعنالداضلفيالمو)دلتنميةأو)طارجمن

قالطعامها؟اكثرفإن،تيميةابنأوةح؟المدينةحالهي

المؤلفتنهمصنالتحليلهذافينجلىلقد.اطارجمنيجلب

الىو*ببالاقتصاديةوالنتائجالعواملواعتبارهلالوضوع

.ظاهبرهعندالوقوفدونومراميهالثعرعيالنصأهداف

.الاع!الوعويمالاجورتحديد-3

الاقتماديالفكرمنالمجالهذافيتيميةابنسبقولقدكان

انه:ذلكعليا

بلبحث،الاسعارتحديدمواطنفيبالبحثيكنفا(أ)

.الاعالأجورتحديدفيكذلك

أثياهمن.الانسانيملكهمابينموازنةأقاموانه)ب(

وممل،جهدمنيبذلهأوقدرةمنيملكه،ومالهماهيوعلع

(الاموالشافع)الاولىمنإقتصاديةثمرةمنيحصلماذمس

هذافيأدخلوقد.(الابدانمنافع)النانيةمن!لوما
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إلىوماالقضاهونوليكالتمليم3،المعنويةالجهردصقالةسم

(37ص).ذلك

ذاذلكبنتيحةنفسهالحملاعتبرانهذلكمنوالألم)!(

فيموضوعواصدةقاعدةالتحاريةواللعهوتنظمهاقتصادقيمة

مقابلفي(الاممالتسعير)تع!بيراستعملولذلك.السمر

امشعملكان)نو،الاجورمنتحديدردلأ(الاموالتسحير)

.(المثلأجرة)و(المثلعوض)بحثهضلالفي

الع!ل:الأجماععة-النظرة،

البثصريالمملالراقيةالاقتصاديةالنظراتهذ.الىونفيف

ثيجهدهوالذينفسهفالعمل،العملالاجماعيةالنظرة

نفسههووليىبهعلاقة،وللجتمعكالمالاجماعيةلهصفةللانسان

وهذا،الجتمععنتامأانفصالأملكأفرديأمطلقأمنفصلاأيضأ

هذهعلىوبناء،أصيلإسلاميمفهوموهو،.سابقاأوضحناهما

تدخلمدىفيبحثتيميةابنفان،المملالاجماعيةالنظرة

مناموتقديمهبذلهصيثمنصواهالعملمجالفيالأمرولي

وتقويمه.تسعير.صيث

البضاعةفيكالثأنبشريجهدهوالذيالعملفيفالأن

-t1~-
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تيميةابنربمل،مطلقأ)صتئثلرأصاحبهبهيستأفىلاالم!بم

كلأيالعملعلىالاجبارصدإلى!ايقينفقيذلكفيمقلدأ

تقويمهإلىأولىبابومن)9(الهتمعلمطحةوالانتاجالجهدفيل

الاجماير.الاعتبارهذاأساسعلىوتميره

العللمهلأ

اراءجميعينطممبدأعنبالحلامالنظراتهذهوتحغ

لكلالمنطلقوهوالعروقفيالدمصلكفيهاوشلكتيمبةابن

.الناسبينالعدلمبدأوهو،اراءمناختارهأوارخهمما

لأحوالتسعيرالامرفياوليتدضلقرارإفيتيميةبناابكي-يرا

الهتسببهايقومالتيالتدضلضروبذكمنغيروفيوالاممال

قدالناكطمنفشينبينالعدلبدأواضتماصهلولايتهاصتخادأ

تدخلهيكونولاحقها،فت!مها،الأخرىعلىاحداهاتطغى

فيبرضوحويلاظ،شهاوتشفيأا%شىعلىلفئةنتصارأا

قوله:مثلفيوذلكمعأالفئنينوالانمافاطقاعتبارعبارانه

من،إلجهادلاتالهميصنعمنالىافاساصتاجإذا"

Socialisation-لنهالفرنسيةنياليوميسمىماوهو(9) du trav

-1،،-
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يمكنلاالمثلباجرةفيستعملذلكوغيرللحربوجسرصلاح

صقهمعلىزياد-مطالبتهممنالعمالولا،ظالهممنالمستعملون

قوله:فيوكذلك(26ص)".اليهماطاجةمع

اليهتخاجماعلىالصناعاتأهلاجبرانالامروليإن"

يقدرفانه،والبنايةواطياكةكالفلاصة،صناعتممنالناس

عنذلكالصانعأجرةنقصمنالمستعمليمكنفلا،المثلأجرة

لجهتعينحينذلكمنبأكثرالمطالبةمنالصانعيمكنولا

قوله:فيوكذلك(25ص).،الحمل

وأنساضمأوقومفلاصةالىمحتاجيناكاسفاذاكان"

اقههواإذاعليهالأمرولييجبرمواجبأالعملهذاصاربناثهم

عوضعنبنيادةالناسطالبةمنيمكنهمولاالمثلبهوضعنه

.،حقهمدونيعطولميأنظالهممنالناسيمكنولا،المثل

(22-21مر،)

فيلط!بقةانتصارأليسالأمرولىتدخلأنيبدووهكذا

يتألف.واصدمجتمعفيعذلإقافةهووإنما،طبقتينبينصراع

النظاممزاياإءدىهيالمزيةهذهول!ل،مشنوعينعاملينمن

01م-لدولةا-5،1-
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الاسلاميةيعةالئرمأص!مننستنبطهأنيمكنالذي.الاقتصادي

ومفاهيمها.

العدلمبدأالىنظرهفييقنصرلمت!ييةاونأنعلى-2

الاقتصاديالهالفيومئا!مالناستناز،مجالنيتطبيقهعلى

يبقأساص!باعتبارهالعامإطارهفياليهنظربل،التحاريأو

دينها.أيأكانعامبرجهالدولةعل!هولثومالهتمععليه

عليهمتفقالمحدلءبدأأنكتابهمطلعفيذكرفقد

:الناسبين

وعاقبة،وخيمةالظلمعاقبةأنيتنازعوااالناسفان،

بعثالثهألتالىكذلكويثير.(3ص)"كريمةالعدل

بالايةواششهد،بالقسطالناسلقومالتبواترلالرسل

الكتابمعهموأترلابالبيناترسناارصلنالقدا:الكريمة

شديدباسفيهاطديدواقىلنا،بالقسطالناسليقوموالميزات

الئهإت،بالنيبورسلهينصرهمنافهوليعلم،للناسومنافع

.(،كى)"عزينتوي

القائمةالمجتمعاتأوالدولدوامهواجماعيأقانونأيذكرثم

:يقولالظمعلىالقائمةوالدولالمجتمعات،وعدمدوامالعدلعلى
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،كافرةكانتوإنالعادلةالدولةيضرااله:يروىولمذا"

(3ص)،.مؤمنةكانتولوالظالمةالدولةذءسولا

بقوله:يضاصأإالفكرةيدوين

فيهالذيالحدلمعالدنيافيتستقيمالناسوأمور"

)طتوقفيالظلممعتستقيمكاأكثرالإثمأئواعفيالاشتراك

يقيمولاالعادلةالدولةيقيمافهإنفيل.ولهذاإثمفيتثتركلموإن

العدلوالكفرمعتدومالدنياويقال.صلةكانتوإناطالمة

.والاسلامالظممعتدومولا

وقطيعةالبغيمنعقوبةأسرعذنبممىليىالنيقالوقد

مرصومألهمغفوراكانوإنالدذ!فييمرعفالباغي؟الرحم

امرالدنياأقيمفان،فيهكلظامالعدلأنوذلك.الآحرةفي

11(خلاقمنالاخرةمنلصاصهايكنلموإن،قامتبعدل

يجزىماالايمانمنلصاجهاكانوإنتقملمبعدلتتملمومق

18ص)،.الاتؤةفيبه

من"يولدهوهاالموسفيالظمائارتيميةابنيثرحثم

نصيبمن!1،أي
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81()ص،عنهاطيروزوالعقابهوطلبوصسدهالغيربغض

غيرهااضتصاصتحبلاأ!االنفوسشأنمنإن"أيضأبين؟

قىيدلكن-صرامأأمكانتصلالآالمثشهاةبالامورأي-بها

الغيرعلىالاستعلاء.يدوأخما"،لهصصلمالماأنيحمل

!وإن،عنهالنعمةزوالوتتمنىتحسدهأودونهوالاستتصار

مماواطسدوالاستكباروالفسادالعلرإرادةمنففهايح!ل

الغيروأتإذافكيف،بالثهواتغيرهاعنتختصأ!امقتضاه

97ص)".دو!ابهواضصصبذلكعليهااشأفىقد - YA)

أهـالاختصاصيانفيذلكبعدتيميةابنيسترسلوهكذا

.والاستئثار

نصوصمنالمتضبهطةتيميةابناراءمن8قدمنافماإن

المذ)هبأئمةاراهمنمناقشاتهنضمنتهوفما،الاسلايهالئحريعة

ماالاقتصاديالمجالفي(والتدضلاطرية)موضوعفيالفقهية

هامة.بملاحظاتمنهتحرجأننستطيع

اطقويخةالحخصيةصريةعلىالمسالينالفقهاهحرص:اولها

ارتباطأبالثهمرتبطةمقلوصدةأنالفردباعتبارالانانيالفرد

نأيلاحظلذلك.غيرهدونلهوعبدأنحلرقأباعنارهمباثمرأ

-،81-
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الوجهةمنالانانيالفرد!ريهحمايةعلىدائمأتدورأقوالهم

يملك.وبمابنفسهوتصرفهملكيتهوحمايةاطقوقية

اسلىعة()ءصلحةعلىأيضأالفقهاءلاءهؤ-رص:و،نيها

فيتردالثلاسةالأفاظوهذه(العامة)أو(الجهور)أو

أقوالى.ثنايا

أيحاجةاطاجةمن!ااعتاراتكثيرةالبابهذافييخلاصظ

وهيحاجة،الضرورةومنهاالاممالءنمملأوسلعةالىالجاعة

تفيدكانتوربما.موقتةأوعارضةتكونقدولكنهاأيضأ

له.الظلموهنعبالن!يرالاضرارمنعومنها،اطاجةسثدة

علىأساسالعدلهذاوبناءالعدلإقامةعلىاطرص:ب!لثها

الاكلفيمنبثقةالمساواةوهذه،الناسبينالحقوقيةالمساواة

فلافهعبوديتمفييتساوونجميعماالناسبأنالايمانعقيدةعن

الجداضتلاتمنالقاضلينشاوإنماالاصلفيبينهمقفماضل

والتقوىالاخلاقواختلافالاقتصاديالميدانفيوالعمل

والدبني.الاخلاقيالميدانفيوالاخلاص

مبادىهمنانطلاقأ-المسلأينفقهاءأنلناي!بدووهكذا

الانسانيةالمثكلاتبحنوا-الاصليةنصوصهفيالماثلةالاسلام

-،91-
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كغيرواس!لهاالم!ثكلاتهذهظروفكانتو)ذا،الاصماسية

ت!يميةابنطر!هاساليفالمالة،متغيرةغيرلمابتةصيمهافيفاثا

وتدضلالفردصرية)مرضرعنيالفقهاءمنسبقهممنوغيره

الاشاجئكلتفيرولو،دائمأتطرحاليالمسألةهي(الدولة

الفقهاءاعتبروامنوغيرهتيميةابنوإن.وادواتهومميتهونوعه

ولاالمطلقالتدخليقرروالمولذك؟والا!والالاوضاعتغير

وا!لقاييسوالاسالمبادىءوضعواولكنهم،المطلقةاطرية

الثعريبة.ن!وصمنإياهامستبطين

الذيالثمينالتراثهذافيأمتناابناءبجدأنلنأملوإنا

كأيعتزونومأمفاخرأقوللا،نهنموذجأالكتابفيهذاقدمنا

مشكلا!ممعالجةفيبهايستنيرونصلولأرلي،ويفاخرونبها

أسسعلىالقاممةالبراءالمذاهبغزومنبهايتحررونووميل

ليقدمواالكبرىالايمانيةواطقائقاطلقيةالقيممنمجردةمادية

الواسعةالعريضةطربقهالىيدعوغمغنئامذهبأكاملااالعا

!راعوسيلةلا،البث!ربينللالتقاءصعيداي!ون،الواضحة

الحربالهررةالرحيدةالدعوةهيهذهإن.للنفرذوأداة

الهرر-راينافيهيبل،التبعيةمنجميحأالاصلاميةوالثعوب

-05J-
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الجنسوعصبيةأالظاوالطمعاطاقدالمراعمنجميعأللانسانية

اس!لهاتبدكم!االوثنيهالعقاندمبادىءمنوغيرهاوالمرق

.الصورخلال

ذكمنوأجربهاوالرمثادالمدىطريقالىأتناافهوفق

اطقطريقالىالامم!ديمناوةوأعادهاوالاستحداءالت!بعية

القويم.الاسلامو!جبافهالايمانوعزة

1387الاولرلع

6791عزيرات

المبارداكالرعبدبئعد

-915-
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جعلمراا

تي!ط:ابئكمبمن

لذهي(المنتقي)ومختصرهال!شةمنهاج

المجيمأهلمخالفةالمتقيمالمراطاقتضاء

المباركعدتقديموالرجمةالراعيإصلاحفيالنرجمةالياس!

"،الاسلامفياطبة

اطنبلييعلىأبيالقاضياللطافيةالأص!م

للاوردي"د

تي!ية:اينعنثراسات

Henri،س!لهيكانا Laoust . Les doctrines sociales et po

9391.iya. Le Caireف!آe .B Taظ4-+لهفةde Ta

زهرةابرعدللاستاذت!يميةابن

للاستاذهقدمةمعالفرنس!يةالغةالث!رمجةالسياصةرجمة

لاوصتهنري

الحسبة:ليصتب

الثيزرياطسبةطلبفيالرتبةخهابة

القرنيالاخوةلابئاطسبةأص!مفيالقربةمعالم

زبادةقولاةالدكتورونصوصدراسةوالهتسمتالح!بة

6591الثافيوبمنون691،ايلولعددالملونمجلأ
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ا!رص

Lia

23

35
32

rr

35
rA

المقدمة
تيميةافيجاة

الاسلامفيالدولة

تيميةابنمؤلفاتفيالموضرعمصادر

وضرور!اوجوبما:الولاية

اطموغايةالولايةمقاصد

الأمرأولو

الدولةرياسةأوالكبرىالإمامة

سلط،و!دربيعتهانعقاد،الإمامتعيين

بمسرحوليسمنفذالإمام
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ص
93

43

56
95
06
61
62
67

معصومغروهومقيدةالامامطاعة

اضتيارهوضروطلإماماصفات

الفعليةالسلطةأووالتمكنالقدو"

السياصيالاسلامتاريخفيتيميةابننظرة

لاسلامI،ريخفيتيميةابنرايضلاصة

عامبوجهالولاية

اطمأواولايةطبيعة

الدولةوظائف

الماليةالرظ!فة

العدلإقامة،القضائيةالوظيفة

الجهادوظ!يفة

الاقتصاديةالو!فة

المواطنيناعداد

والدينيةالحلقيةالرظيفة

الحلاصة
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ص

76
VA
82
84

AV

09
9r

001

301

401

الاسلامفيالحسبة

اطس!بةنظام

التاربخيالأصل

اطسبةفيالتأليف

اطديثةالأبحا:

اطسبةفيالتأليفمناهج

الحعصبه.!حبمنثماذج

الثيزرياطسبةطلبفيالرتبة!ايةكتابمن

والطرقاتالاصراقفيالنظرفي

القرضيلاضو.الابنلحبةمااص!فيالتربةامعاكآبمن

ومزايا.منهبه،تيب،لابناطبة

واضتصاعاتهالهتسبوظاثف

الهرمةالعقود

الأصلهياطرية
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ص
701
801
901

112
113

117
118
126
912
131
سم\
13،

014

البيععلىوالاجبارالتسعير

السلعةالىالناسصاجة

الاص!ر

را!

ئعينالباتواطؤ

الوصطاءحذت

التسحيرطريقة

السحرمنبانقصالبيع

التسحيرلمسألةتيميةابنمناقشة

الملكيةانتزاعصالات

المملو!ةالأصثياءمنانجعالىاطاجة

تيميةابنعلىصمتعليقنا

لا!

لاجووايدتحدالعمللاجبارعلىا.اجتماعيجبالصلوا

مبتكر-.افتصادبةنظرات

السحر

-156-
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ص

1،1
2،1
3،1
،،ا

الأسعارفيالتدضلل!را

الأجورتحديد

الصلالاجتماعيةالنظرة

المدلمبدأ

888

-157-
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المؤلفشجمة

:المباركاكالرعبدبئعد

iدمشقفيولد iet Itالثانويةمدارسهافيوتعلمفيهاوفثا

العلومدرس؟.اemiابوالآالحقوقدراسةنيهاوأخهى

عصرهفيالثامبلادشيخوعلىوالدهعلىوالاسلاميةالعربية

ثم.الأكبربالمحدتالملقبالدبئبدر!دالشيخالحلامة

جامعةفيايسوربونفيالادابيهةفيإبالادراسةأكل

.3891-3591باريز

منالممالينودورالئانوياتفيالعربيللأدبمدرسأوعين

اتربدلجنةفيوعضوأاضتماميأمفتثأثم،9391-4591

791صق(البحوثبريةمد)والتعليم i.

دمثقجامعةفيإبالاكيةفياالغةفقهتدريسوتولى
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فيوعين.كذلكفيانيةالقرااللداساتثم،4891صنةمنذ

تأسيسها.حيندمثقجاسةالث!ريعةفيكيةفياشاذأ4591

فياالعتاندل!سمنيسأرينالولا،6391-5891لهامميدأثم

واستركالمريىالحليالجمعةكطعضوأاضتير691.سنةوفي

الأزهرو!يياتبدمثقالثبريحةيهةفيالت!طلجاتفي

المكرمةبمكةالثريعةوكيةالمنورةبالمدينةالاصلاميةوالجامعة

.السودانفيثرمانبامالاسلايةوالجامعة

والفكرالعقيد.وفيوالأدباالغةفيوابحاثمؤلفاتله

.العربوالهتمعالاجماعوفي،الاسلامي

-915-
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لالؤلف

العربيةوخصانصاللغةفقه

نية(قرادراسات)اطالدالأدب!غلمن

للجاصظالخلاهكتابفيالقصصةن

(الحقيدةفي)سعيدةإنسانيةنحو

الذاتتحقيقمعر!ةفيالعربيةالامة

لهاالمكونةوالعواملالامة

تيميةابنعندالحسبةونظامالدولة

-016-http://al-maktabeh.com



الؤلف

!طيةصنوتخرجدمثقفيونشأولد
جاممتهـهامنا)ءيىاالآدابومدرسةالحقوق

باريزجاممةالادابص!نمميةثم(3591)

ث!يخعلىالاسلاميةةالثةادرس.(3891)

الحسينيالدفيعدبدرا!مشيخالاكبرثا!دا)غصام

عبدالشيخالكبيراللغويالملامةوالدهوعلى

نيالديئوللغةعاهأمفتشأممل.اباركار,Wالة

ثمالاداب،كلفياءاضرثمارفالمهوزارة

استاذأثملااومميدا1)ثصرومة4كافياسضاذأ

جاممةفيالاسلاميةالدراساتلشمبةورئيسأ

لقسمرئيسأثم\(q1t')الاسلامية!رمانأم

(9166)المكرمةبم!ةيه،1)شرممه،نياثمريه"ا

المجمع)ا)هربيةاللفةمجمعفيعفهـووهو

نيالاستشاريالاعلىالمجلسفيوعضو(لمي511

فيءهل.اكورةرالمدينةالاسلاميةالجاممة

دمشقمدينةعننائبأف!نالسياسيالميدان

.مراتعدةا)وزارةوتولى

برالشخصيةيتسمدا:بفكرينش!اولله

فيمشاركاتهفيتجلىالافقوس!"والمن!جية

اسهم"التيمحاءساتهوفيالمؤتمراتمنكثير

مؤلة،تهوفيعديدةوبلدانجامماتفييخها

اثمنوعة.

ق.ل.003الث!ن

.+ة

+

001
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